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  «gale gsیست ربا رازاب یف « یسایس  CHFرده نغ كلەتفه رونلوا رشن .

jut »مالسلاو ةالصااو نیلاعلابر  « 

 « نیعمجا dee و هلاو دم اندبس ىلع د

 یکلسم 2 ( قلا نایب )

 هایمان ( Mec و فو رعلاب ما ) هدف رش عرش

 فورعم . ردراو هسدقم هفطو رب « ام انتعم هیضق رب

 !هلکرب لماش هرلکلسا نوش : زکسرلم Gal كعد ه

neeطيح یراقلانف هلا  Lady 

 لویب كنسهفیظو رکشلانع یهنو فورعلاب ما « وب
gt amyهتسهدهع كناملعیمهنادتبا هصح هله «  

 Oder Geng ینبا یرود fos «all رود

 وق ینعل قعلو هدهنادتنا یعاسم Gal اضتقا نوحما

atl elكجا كاربهر  obsهلهجو کیدتبا ضرع  
alte6 ر نکا داع  hyیمهنظو  leادا  

 de) Se BE Gees ab yy ote ; ؟یدمهدیا

aLیارک ناکرا نسخ قرتو  el9:  

 .ردجوزم هلتبوجح زعارکشت وشراق ce بابرا وب مزب

Geمولع ةبلطو هیملع قیرط هدقاس رود «  » 
 هلپصورب ایهم NALLY عساو كا نو رلیلا"زوژ | زبکیدتبا نفد ةتيويضام hale هدر نوآ زوم ۰ رد
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 قمل ا نايب

 چیه ردق مزب « كراتاخو هلتهج Bll و هدنلاح

 هدیصوصخیراقدلوا BF هاردس هدنقح كاسمو فنصرب

 ca ظن کوب هکردتقیقح رب لسم هجرلناببندنیفای یزلاوحا
 مزب هدایز ندسکیه « Ge "یعاسم thine یقرت و داحنا
 وش راق هنیرایدنک هد مز, هدنتبسن یدلوا روکشم هزعابح

shineقر دما هلل نوکو . رديعسط زمغجهلوا  

 Gla « نود .ردشمالاق عنام رب چیه نوما زملماکتو

 نوک ون Jes deol كلورشن هتیعج ote فاطظو

Ally yeادا .ییسفیظو  aulزنج هسشنلاج :هنفام "یفالت . . 
 «كردىا هظفاحم Bae باداو ۳ 67 رظن حمطم

 ليهو و:فاص « هدنقاما ,bles «:كنيلوطانا

 كوي كا « ییش نالوا فیلکتره هنیرایدنک هلبرلکروب
 هدنتلآ یسهونک تیعورشم یخد ,ded gl تداعس هیامرممزب

J 95وب هدنسهنا تسکتالصتنط كیا هدا  SUهج ران ویلیم  

Jalیمالسا » oyكتمالساو ؛كعاقیوشن ههنارارحا  

yeداد وادا: ندو لار قیا  
 كنه دبتسه تموکح eG SW اه رابغا ورابتغی دا واهطورشم

 هن رلقالوق «یرامان تموکح و نوناقندنزو فاستعاو روج

 نوناقهلیا هلداع تموکح یک, « تلم ناکیک الب hy ریغا كا
a ollردقحهلوا قمریدنصیا  . 

 تیطورشم ندزب هلهجو GLA كناهاوخدب ضعب
 هلوش Mal فداصت هزاز مشا همش رب یشراق هیهرادا

 تربغ بابرا Uy یراسسسّوم كتهراداو نوسروط

Gesتیرح « یمالسا نيد . زفجهلوا رهظلا ةوق « زب  
 و كرهشود هاهذر لطا یک كما نظ عنام هناواسمو

 هدننلزمفاصنا Nes SG وچ هزب CLA وب «یتمعن
 لضفال ) . رارولوا sel بهذمو سنج قارغا ران الو

aىلع  oFضیال الو  (gob Moyleثیدح  
 . ردیادعم و RES او كمالسا نيد a رش

al Lsكردا جرمو جر ی هیلهاحموسر و تاداع ء  

 ندلالا ce ۰ كهنک هسلا كلاما هدنزرط bey یارقف

Glهبا باسح یموم رب  GHقیلوب «  wre 

Alba hed taعادات شر  pda.تاو کر  

 هشسلمقتسم ٤ كنيذنک هلییبح قلوا شک همدا 6 بو

 سع.« ندنسهعمن « كمەمرو [CF هنغیدلاق لحار یشراق

 2 ode Ws Sai Ny Epes لیا یعدم رب لسم

J huaهتبعر نع  ) es 8 ea cs. 

 شق وط لوسم
 کھ ood ون اق

 . . ردندیلاعم نّوش نالوا

 Bos رفآ درفره ردق غانا ندشاب كردیا

 BE) ةيصعمیف قولخلل (SY و
 . ردشملبا شح همان ترج

 sede یعورشم لام عدقلانم « كمالسا هتشيا

(al do >یعوجر هناصا قره تروق نداصتغا  

 قلوایراکفا رشا Made تیم « هدزب هکردهدنسهباس

 . كدام هلو ناکما هرشن یهیعوبسا "هلاسروش هرزوا

 اسم ney سم ‘ XG دصقمو لسم كزمهلاسر

al bhنسحیهدن-هرآ همنا عدا  BEL Alهنسهماداورب  

 هدننکتسمو تلذم ضیضح cyl dyes ؛قمشلاح

 SHY لئاسو یورخاو یورند قرهبلاق بوروطوا
 تلدعموقح امناد هدنمهرآ و ؛كملیا رودق«لذب هراضحا
 ندناضتقم ك زعلاع ند و ,S یاواسم و تقفشو

gay!مهفت  Sel . 

 تفع هرزوا یقلوا ( هللا ةفا ath كا « نمهلاسر

 هدهعو رشم تروص « تواعم هنسن حمه« تيه «تءاقتساو

 مولع « ترقت هدادباساو a « تفلا dbl تایدح «تبرح

 قحهلوا رادم همیمعت Gack تاسح یک تبع ِت

Sa Sie > ete) Cr 4 وس Nails هم ت Ne al 

  » el, eeعلام كمالسانید  Gyیک وا

 ردکح هدیا تابثا یلاعت هلوحم یننالطب كنالوقت و نونظ .

 نالوا ظوحلم یعوقو هدنهیلع مالسانید « نمهلاسر
 رب Sey كحهریو باوح هلا هعنقم al هناضارتعا

 نل وب و وطن رار طاب د as 1 ابو hays ام
 -اسنا نوت « كمالسانید abl هلازا و عفر یامشو هوش

 نانلوپ ءدنسهانم یسکلذف رب تان راهیقیقح عفانم كران



iسس  

slo cabلصوم  Gaylهدراظنا  JFکمریدتبا  

 کیدروکر اتم هیهیلم lal وهیعرشماکحا و كجهدیا تریغ
 نعیمنو Boal صا إ كرهدیا دیقنت ینایرمشن و تالاح
 . ردتجهلاق ورک ندافا ینسهفیظو ( ركنا

dllsلاها هددادبنسا رود یهفیظووب « كنماملع  

ned۰ كرهروس یرابا قیزراق داوا  fei gteSیسهدرب دخ ا  
alیرانوا  Waly VWعنم ندهفیظووب یخد  

 « لطاب : هناضارتعا یللثمو هدهسیاراو cul كعا
 ربار هلا سکه « الع هدرودوادوخاب «قمالواهیلعسقم

Leo cryكجبريو هدنزرط قدلو روذعم هدایز  

 هکردراو تهح ر تقد نایاش هدایز كا ادعام ندرلباوج

 هدهسیدیارویلوآ AST لاوحا عرش فلاح هدشاسرود

 نوحما SE هنیرانوتس .Ge MIS یکوا هدرودوا

 بادآ GAB هدنسهجرد هیصخشو هیداع تاعوقو: ماطر
aaahاد نیا یاد یا رجا من رززا همالسا  
 لبا لامعتسا ءوس كرایش al نوتب س هسیا نوکوب

 هناعوبطم "یتسیرص س قرهلوا ندنلیق یسلسهلوا اف

 هراشتنا هحاس ندیزو قمشب راق لامعتسا ءوس رب قحافوا

 دو ۍبلوا تحب ppd will SA ناتو متع نښو
 Ble catty هدننوقیسلدیا ضرب یمومتلوبق
 تربصب bol sad قمالوتوط رود ندتیمه| رظن هلتهج

 . ردندناملسم هدیدز

 ندن راماعسرد عاف

pareترم  

 رو « تندم GE اعم « تدحا هسردم ذاتسا

nsیده » Caeادخ بیم  » paceفاشک « ناهربیلاع  

 لاحترا al فرط نم یراترضح نمدنقا نافرع رئارس
 دجسم كتما نوکینیدنلوآ نیتلت و یحوهنیرابدنک یرایوبن
 ینمدنفا هنعءا یضریدحلالب ترضح نوح ا عاج اه داعس

Cus galرایدزوین  desكنهرونم  Gl polهدنهنبط  

Fok 
 سکیه هشرزوا یلالب یادن نالوا توعد زادنا سکع

 رلیدشوشوق قرقارب Sole « قیچآ ینیراناکد « یتراوا
 BAe gh هتداعس دجسم یشید كکرا « كچوک كويب
 ر افا رد een لوتس
 ماظن بیرت telly صا زکیریو رب «زکیرو
 . رلیدرویب داربا تلاسر ةبطخرب كرهدیاسلج

 لابا راثتكشا یرایهانبتوبن gy توکلم دید

 باج كرد « نوعجار هلا اناو هللاا هدلاح یتیدلوا
 سفت سفنو هننارضح ماظع CLIT هلم ابو انئودح هقح

Latمدح ندیحوام دہ هلسادها مالسو تالص  

 : هک رایدزوس

 ۳۳ Cee ن Eo et نہ
 . ردقو ې هرکص ندنب SES یعرح

 . یدلریو ربخ اکب ماجرا sips Ca Deer ! ساب یا

 ندنتماو قاتشم هہللا ءاقل . یدلک یامز مارا ندایند

 ! برای ؟رلهن ر لک هیدراهن هرکص ندنب . منوزحم همتقرافم
 ! تمالس تا ناسخا تمالس

 « SSN « زکیهکید Srey ! سان یا
 اریز ؛ نینریدلیب هزکیراثاغ زکیرارضاح « زکیالقاص
 ۱ . ردمتصو كو“

 هدنمکاحم باتک ینیدروس لیزنت هللا باثح ! سان یا

 - هقاضو زکینجاب « یرایش GUS مارحو De هزس
 كنا زس GI . یدرویب ناب زسهبش یرلشیا زکینج

DE heمارح یتمارحو  Sbباتک وا زس  
 زوس توناتنا هثناهلاقتم رارسا نالوا لوقملاربم كازنم

 یواحو . Sal لمع هلینامکح دافلا ییطق نایمروتک
asl۰ زکلآ تربع ندنلأم تک الاما  

 : (قرهریدلاق ole ینیرلکرابم سار )
 ! براب لوا دهاش

 ؟ یم دتیا غیلبت

 ءناریدشالقازوا ندنانج مین و al بانج ! سان یا



۱ SL as۾ س  
 BH هدنکوا زکیزوکوش ناریدشالقب oh ملا باذع
 ناریدیاصو نااص ندتمالسو تداعس هارہشو تاده

 عاج Sul) رنج نیو اس توپ و وع
 ترضح تماقتسا و تعاج ارز ۱ رکی را ندتماقتساو

 . ردیادیعبت ندمیححرات « بیرقت هنانح oa تمعن و هللا

 هدزکناناما نالیدپا میدوت هزسو هدزکینید ! سان یا

 هدهدنالماعم Saath oS Ke « زکقروق ندبللا

 . زکیریدپ ندزککیدب GAT هرانوا © زکیفروق ندہللا

 هدرافیلکت یرلقجهبمانایاط . زکیریدک ندرکیکیدیک
Seyهدرلن | ریز :  neتا  Geeرردناف  . 

 هدتمايق موب كراندیا لظ نا ۶ راردقولخم یکكزسو
 ندہللا: section کیاراتسداق  زدبللا یک by سی

 SKA روج هرانا « زکیدیا افیا ینیرارہم « زکیفروق
 . ردیا مورحم یزس ندنرجا كزکنانسح هدتمایق موب

Gbغیبت :  fel؟  

 ندشتآ یزکلایعو لها و یزکیدنک ! سان یا
ra ۹۹ ۰ Song۰ زکیدهرکوا بدا ‘  ilدرس  

 ° راردزکتتناما هدزکیدب و زکشادلو

 ؟ یمدتیا غیلبت : Kal تقد

 ریقح « Sl تعاطا هزکیروما یایلوا ! سان یا

 هرانآ هکنوح ؛ SLUG یصاع هدهسلوا یشح دیعرب

 هرلنآ سکعلابو « ههللا gal تعاطا اکو اکب gal تعاطا

 شما نایصع ههالا ندي نایصع اکب و « اکب gal نایصع
 ندتلدعمو عرش ماکحا « زکلا ءزکشاب یزکلقع . رولوا

 زکیغا مایق و جورخ هنهلع AAT هجندم یراقدلریآ
 . زکییامزو یزکیدہع نالوا هلرانآ و

٩ fale هتالکآ 

 « زکییلریآ ندتبحم هنارق Mey همت لها ! سان یا
Sone 5 leهرانا «  aadدسحو  Selهدب رلقح »  

 یرلنوب هکزکبلوا شملیب . نکیممروک اور یحدق و مذ

 سکلابو . روس یپللا زسههش نوس ینبو « a نوس
 : ردیا ضفب All ندیا ضهب اکب و اکب ندا pod هرلنا

  SKیم 0

 هلساکرا لیدعت بولا: هلک 2 Seon ! سان یا

 ؟ Sal ماود oj تقو شب

 شلسو ۰۱ کریو I ISO ! سان یا

 Gre .ردکعد قو هدشالص كن هبمر و یتاکر هکر کلوا

DUS!یعوص هسا  Feقو هدینید « یداہج «  
ee 

 ؟ یمزکیدیوط

 ضرف یجهتعاطتسا byl ناشلامظع هللا! سان یا
geal Leh cals۰ ردانف  GISابو ضرب  

 دنمهصح ندمتعافش .LS» : 4 gill یوق Lb رب

 . SWS ضوج بویلوا
 هدویر یزکبه هدتماق مو هللا بانج ! سا یا

 هزس نامز وا هکر دکج هدیآعج هدماقمر یلتشهد <« مظع

 . ردکجهرو تعفنم لس بلق GAT لکد دالوا و لاوما
 یرورغو رک « زکیدبا ظفح یزکناسل ! سان یا

A » SSSI,زکلوا ته كسکو « یللکوک  . 
 هلزکیرانمشد « زکیبلوا لیفت « Soy یزکیرلندب
 سلاخیزکناعا هرومعم یزکیدجاسم .زکیدیا هدهاحم

SS NSو نو رک  

 قدصت ندزکلاوماو هظفاح یزکضع ‘ Sal تحصن

 aoe هافو فرش وال رر رو اا

GSEكزکنانسح نوتب  ytیکیدکی رولوا ببس  - 
 نان ترعاو تبع و رک هوس اف هد کا

 . زکیسرولوا كاله هدرولوا لوحتم هتموصخو

 ؟ یزکیدتشیا

 op Sale. Aaa shy وق ندنراسا یزکهدنک ! ov یا



 ٩ س هفیعم

 کیت« هد ا BE كزكحاتحا ورو

 . زکیبهلشیا LS قجهبارا
 AME هدنلادع ةمکح هلا ! زکمهعا ملط ۱ سان یا

 رکانهد دوره و کناتسح . ردا هللاطم تاذلا

 el هن دعم 4هسدآ قاطم لداع وا . ردهقح بان

 . ردلکد

 یدنکیتعفنم هسراباب شیا رب al مک یه ۱ سان یا
 SHS ANS lee هسرااپ شيا رب IS Svs هنسش

 دریا یدنک GS اه حل . رددیام هش

 BEE وا ۰ jel ie هنرللوق نالاعلابر هسقو

 زکسقج tie هیهلا نوضح هک زکیلو هرزوا رذح

gS. al Svsیدهرذرب - یتسعاسملوصح نوتب  
Jadot als۰ ردکچهدنا افتسا =  

 یرکسد ‘ مزویدک ty ; مدلآ

 تعاجو ماجا BO مدالرایصا pil یزکتناما و

  هناکربو هلاةحرو مکیلع مالسلا .۱ مكياع مالسلا « مما

SI ث 

 ندن رلمزالم ماعسرد

gar de 
 لر حج

pet مع 
 ؛ یملط كن A زود سم هر راد |

 ؛ناملسم 327 ۰ rls 9 هدنتح یسهفاک كن هفلتخم للم

 < راحود هدایز ندو راه للم کنوح ؛ orl Kal ط

 نالو هدنشهرادا در

Bey N ‘golاخه رطب  oeراو  

Galندا موج بولوا ریس هنکوآ ك $ راهاخش رطب  

 نکما امممییرلتلم كرهدیا لیدعل ae در AS یلاظم

cal Joa! aby . 

odds ene ames) | Abieراکوا یشراق هب  od 

beكەم اھ ماظم ندخدلوا ی راشرب هلو وا قح هلو ا  

 اتم ۳ aa هلاحرب +A كىلد هلو قرەلوا ر

. das 0 

 ا

 E j5 رز ؛یملط ea لا كن هدنتسم تموکح هدر

oyتان هفاتخم للم  BEمالط اد ینس  heهدنجا  

 فو ole هسرروک قیشیا رب هدفرط Glog قمردنلوب

 ردق# لبا تموکح یاوه وب
as١ !*ردشملرودنوس كازدا  

Gast usتموكح  Welكلا هدهنملظوت  

 « مزا هکنوح ؛ al نیملتسم نالوا ضورعم هدایز

 ید راو یراهیملع تعج رر دل زر اب yp مور

 J henry راهناخش رطب .یدناهدنم هباج كرلهناخش رطب و

 ا وا ool LSS یاوغ یددامش
 ؟نحرایرهشمهمور « ینمرا هلهحوو ؛ یدرارولواسونافررب

carتلالد كانبراهبماع  dallyعلانصو فراعم  

 : ab رلیا <b هدنرالو تراحو

  WAT eal SOLید طه ۱۳۱
 كتموکح یاوه قرهلوا سوناف  atندقلوا ینطنم

 قو :یرابشر هلوا كجهدا هظفاحم  Sxlهلمحوو

 هنیرایدنک كرکج رانف هدن راکوا  BEكچ هرتس وکی قرت
PIS SIS زوک ندضیدلوا یرلهیملع تمجرب 
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 SPL BGs یز نایروک هدنرانداق یر ۲ كنبا رطاناو

 باج ورلالط ندرس وس عزب رهن دیا باج ییا تدا راغ این )
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Calis. لک د لب وب ی رک ف كع اخ ام س ہک وب لاح ! هلبط roel 
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 هحزب .ژراوحوک Las تاقرب هدنرظن دارازلک نا نانلوب

 ران وب ۰ ردراش سد2» كا Sle كا نه le sor gal “ore یکابروط لب یرافش راچ ماطر نالوا غابهنساو صف بت ع نامه

 ییدهتسپا قەراقح !Out كرافاشراچوب 1 راظنهنسهروک

 تعانقهلب هنیراه,خاد by ینوکو كرادوحو

cleat!گیدتا نیم ۰ هل ماخالس ۰ كجەدياءوالع +  

 بلاجو . alle مظن ( نهژ ندمالو) یرارکف مه
Cisرتسآ هرژوا قلوا  Sette dl yetكب ارش ماکحا  

 « کپ ؟ رنوساید 6 !Gals طبتتسم Sous رک تیآ وب

dalلئاسم «دلاح یراک  wae pdدنک ؟ راروشیراق . 

 املس هدرب هدکیاقو « قو ؟ راو یعادا اتفتسا ندنرلپ

 .رد مر و تیام قترآ هرازوس وش نالوا لوقنه ندنناسل ماخ

 شع اراو bade م هدنامزوشاب وک ,thle paler ضعي

 Sb وشت gle ؟ ىع رابع ندب وب لااوغینیدراقبج یک

rah At Maly ghar oF ee,هلن وبوا نوکو  
A} Wisتقو  Ookدازمقلخ  we Jahs GF 

 هننادا-تفا كداد,تءا ضاقاو نروشود هنربرب قراصاب

 صوصخ اب هدایز ندنقوره « یایرشن ندا 4م تصرف
 ؟ زعهدنامز كحهدا ز وج نوک وب

 تسها هدایز ندرلبتکم هورتادت,مدقم نوک نوا شب

 كنعررع [ یدلاف یسراقبح Aldo رد دیاعم ] نردرو

 رولی روکی ی دلوارداصقارسنالابهر هن هدنوک یکن ود نداق

 : !oro ضع dee ءرازلکنا

 رب ندا رظن فطع هرلهمردیا هن نکس . كوحوک ی وک

 . روسراةبحزو ۳ نکراپاب شاق كرد ... همظعم تام

 © نسررح وب ناناوب GE Bg نوبز هی نسح

 ,یک مزب هاکا را ةا ییهشد تایسح قالطالالع

 هدیرلزاک نا ناک مزال یلوا رادتیق كب هدنرارظن یرا د

 ۰ = ۰ J gard تود هنکح هر د نح وک

bust wang ند 

 یللاواز oy هله

«byندفرط ره  SFنویوب هلباذت تابرض ندا  
 os glad ‘ hie یک ینیدسح هدرلاوکوش زکیدکا

GU“تراغالهسردیا  Geeفلا هتم نعو تاب كل مر  

 رل ەشیدنایلاع eal Aol. gilts هسرواواراه دن | هنانیکسم

Seay!؟  

 هسرلک مزال كء هلو

 ی-هفظو یر ندشرح نالءا یگ

 تالا یک
Se ssle gee3  

 Amy هعوضوم فده رب ؛ toda لامعتما نسح

 SUL هسیا یرلیضءب شا لامها یتهح رکید نکردارظن

 شارخ هعهاسژودیوک ۰ Petes ازاقهراب

 هدنراظتنا نآ رهلزیااها . نار دلوط یرلفاقوس هلبرلادص

 .*هدنادیم رلهوالع نانانوا یی راکر و

 زکیدیا هظفایزکتوکسزس زمیلاھا dee یا نکل

 زمطد ۰ نوسم لوا بج وم CSA Joab رل ناور وکی کو
 A, SF ذلااناز نانا ۳ زکیاةروقد دشهرودک ندزلا

 یہا انامط ele كز ید <A وم dl مظا( نوا

 oot اغ یسقطا» كرازماس یبزوس تر رد هدر

 ants كنیم نيدو هرازو- زتسایس Se « سڏبا

 هللایراب نوعزب ۰ زکفارب هزب یرلنوا زس . زلک لاخرب
 * زربریوح هنارواچاپ  زردبا مازلا  زردنادر یرلتوا

GMLزکنفاص ندنامه . ندشالن ۰ ند هلع رس  

 ۰ یزکند کیا ساق هننااقلا كدادت او داسف صاقنا

 لادتعا زکه سرهلکید ینیرازوسو روس Gul دلزکند
 SHED « ممه كپ یسهفظو هله . زکیاملیرا ندداحناو

 . وسكيامل , نسرکا «زکیامشی راق !atta كتموكح نالوا

 هددنوا زکهسروم هتسيا (AE تمباتم هرانوا . ققرط ینیژ

 قیراصییرلهجراپدنلد ینیدشاط ,دنلب؛ژو نلیروک هدر

 FU ابا هرلنار,لاققاریاب ندا میزوتهرلناکتسا ر.دناکش
 HSN SA Gib Meri gy چه ءال هک کام ییاینماروش

  كرهلس < نوجا كما وع یتام ۰ كمربتک اسل ییاملع

 راراکهتخاس « رانشد یروسرب ندا Te كرابءام

 يربص glen ۰ ردرانونم دوخایو
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 ۰ ردشلک

 شلاق ۰ شارا هدا دادن سا یر ندانس ژونوا

 هم زاب هدا هملظ aby Shad . یدیما كرادا:اهء نالوا

 تور (Aas ندکع ودود haat عفانمرلن و لوا

Soba ys idsهناودو تام  yerكرەيملا راظنا  

 hal بە oti و € نوساک نافرط هرکص ندر «

 ندا هدافتسا ندننلاهحو هحاس كنهقبام ؛رادا . ىدا

 هراداتاسو زمدح هلوا فده ,ody كتوک هنسهعلا جات

deseندنوب  jaded indir gdشمالشاب هک روک یعیبط  
٤ ow! 

 یدادرتسا كتام تیرحو لاصحخسا كن یاسا نواف

 موقت نمهسایس تیدوحوم وشراف هیاپوروا هنرزوا
 تاشوشت هدانودک ام یرب ندرلهنس . یدنلوا مک و
 Ory شاشتعا لاح نالوا هدک لر دتا ماود هلا هح راخ

 كلام . یدلوب رارقتسا شیاساو OSS . یدلوا لئاز هرب
aie pole waneداف مت هدیتسم هرادا هنسهرآ  

 یدادنتسا dma و < كەروشود هد 4 رفت یرلنو دره |

Obl ablیگلسم  Sseسدان ودک ام یک یتدشا  
 لک یرلهدآ ءرادا زکلای ندا رابتخا یاس

 ۰ یدرلروسدبا Fler par هتهجو هدیوایس اپوروا
dese yهدایزندنرلهح راس كن هال « هدامنودک ام  

Coa UTهنانکشتااسم اعاد «رولوا نایاع شاشتغاو  

 . یدروبل و عوقو لاوحا
 Jimny atl siel انودک ام ینالعا ك.یساسا نوا

SSیک  wy Oo fareهدرو رب هیحایس لامآ هدارو  
etهنامر ه:اامآ ود هد كران لوا  SGشالا  gal . 

“edهمام  

 هروهظ تاعوفو ct هدن اے ساس dle یر ندتفهرب

 ضەب Bale ULE ۰ یر Oo Jam ییورحایس اپوروا
 رخ ابامبسویمایس ذوفنرب هلبوا هدنرزوا ییاسقاو ازجا

 نوت !tibet و هک ی دنا رلشهالرضاح .Oss هل وا

 قل اناہب

 مولعم هج رانالوا شتا بیقعت یتایسایس حرا اپوروا
Sly!ناقلاب هرزوا  jetوک یهدنسهر  I fr ole 

 هدکعا ثادحا تالکشم Ilo هدارو یسهفلخ عفان

Sty!ینیرلر-ایس ذوفن هدراتموکحوب یک  ASA yp 
 یرب لدراهنس هنیمأتو ج.ورت ینیراتعفنم هلبا هطاوو و

 یدا2* هدیاقرب ندنراتموکح اپوروا نالوا هدقمشلاچ

gaitیتموکح ای رتسوا هصالناپ . یدرارویلاف یلاخ  
lel pole —ءرکص ندنسه  — Srv QUTهب دم رض  

lanكناسال آ  tereروبحهسقعت یقکرح طخ ینیدلوا  

 dh و:> و هنسهرب زج هش ناقلاب ینتاصارتح ار لامآ نوت۰ شاوا

 هرکوص ندن-دبراءع سور dle eel sel ae ون یرغوطٍز
 ‘ هن رارقسا ASSLT, KS هدنسهرزح 42 ناقلاب

 هرژوا !Shs یوق نادخ رب هنسهمادا Dal ys ةنزاوم

 . یدراشابا اضهاییسهدهاعم نيارب همظ-م لود

duals — Ae رو baw 9) دب وم etalon y 

oly قباطم ردق هب هح ردرب — رار هل ةمالوا قفاوم 

 شالا لکشت یا راما ناتسراغاب هرزوا ! ardsءاتامور یک

 هرق « ناتسبرص  fbهنسو شا بسک لالقثسا

 هد ىنةمطق كسرهو  geشلریو هلا یلادثا كنايرتسوا
۱ ۰ cal 

 بولوا ربا هنذوف هبسور تده لبخ ناتسرافاب

AL, nalا ا هنحوت هقرش یاصقا تندبور  
 Gite | رفس هانوماژ « یوا فده هناشاشتغا لخاد

 هبش ناقاب یلوب تام dy ول« ,any هدرفس و
 ابرت-و اوهسور ندا ههداصم aby ey اعاد هو

 -4-د-یبهلغشم هدقرش یاصقا كهسور — ave وذل

 عسوآ هدهجرد كج٬دبا هباء dings یذوفن ایرتسو آ
 ۰ ىدا شالا

 هدنلژاسقرش نوجا ایرت سوا ناتسراغاب هکهدهحرد وا

 هدکلر هبا Ste la ایرتسوا . شاک ate دانتسا Abs ر

 ۰ یدما شهروک < یتسهقیثل و giles لامآ میسوت

۱ 



Cas 

Jp uel. س تبدوحوم العا كادساسآ oy 

 لالعتها apy pele یر ندرل هنس Ahlen slab یس وقت

adie-| Graneیک ییدربک  

 دس detache یهدرلناق اب كنايرتسواو یتنکمو توق

 Bite ele كن _تهدهاع» نیل رب vy كتوک و ك

 . یدا شهرت هوک ینیدادعتسا كلا بلط

aby pts cay >تای هات  bor foرک  yها  

chins aby pte cay ee 

 اررتسواو ناتسراغ, » قفلوا راظتنا هنسعا توق گو
 هدافتسا ندزع يس لدزمفءض SoA] sine ءرادا نوا

 . یدیا ALI ادا ی رلتمغم نوت یرلقدالر طاح 4!

 GAAS Ake كرهیمهرتسوک لمح اکو هتشا

dle97 ندهمالپ وط  Glia Aadهد لب . رلیدتسا  

 . رابدلوب .دیرصانعو ازحا نالوا رادفرط هو دصةموب
 ككسرهو cay ندنفرط ایرتسرا ۰ ییالقتسا كناتسرافلب

 . رایدنوذود !Godson لساح هلن وارد ییا قالا

 aby pte tial an Jw dey Abe رکا

 ,Ke Sy «دهرادا لکش کی !O28 ینارادفرط تیرحو
Gedy!تاقم- و تاحالصا هس را ریش ریک هبه راع دیاش .  

A, gil. alesرشرد هلالکش» قوقح  tسور یا هن  

Meی «دنس هب  eeرلآ نادیم رادبتس» ۰ ریرتهوک شا  . 

 فە كرەشودر WY | هوس یا ake al dna و

ere 

 هنسو وین القا كناتراغاب نیم لفرط Sly هتشا
 . ردشمهعهدآ ماه یقالا كکرهو

 ی آ ینقالا اکسره هنسوم « یناالقتسا ناتسرافاپ

 ندا ماود هنهژووا ېک یغردالوا لع a at يک هعقورب

 ,a دتاح Fl لوق gids! oot یناثیس كدادبتما
 ۰ ژامهنلوا روصت

CMY pole كرلدنابع Stl قق یدادبتسا 

yar 3393یا ق عام رادان ۰ ی ابا شا  

Re Pe) poreا  alsقحودع <  

J slهدکاسه و 9256 هن اکر ح ندیا  od lad | daیراقحهنا و و  

 یهودو یهاوخ رب < سح هداقح رلمانابع . رد راکرد هد

 . رد؛دراظتنا وب هد ران هلسپ

Olyنانوط هدنرب ییاباود ةنزاوم یک یسدهء۰  » 

 aly ةدهاههرب نالوا رادم هنیمأت یشراساو bo هدرلناقلاب
 تاودزکلای هکابدیا لالخا ندنفرط !Ling! ab ناتراغاب
 هدكراتاود نالراشمالاطما ی.دهاعمهو <b كي +

 تاکرح ale تاود . یدلوا thal زواج هنقوقح
 ara) edt سنارفوقر Jal و٣ اور یهعااو

yهدهسنارف "یدروک ترهاظ» «داااقوفندهرتلکنا« یدنل  
 قلب هرتلک نا

he]هم>راخ 4( ت  Se Fra) jal selیراکدتادارا  

sony لکو شاب Piet Sy ۰ ید وط ی Ad Ter 

  3 ilsهیههرت هوکهدعاسم ناز واحن وب ایعطق كن .رتاکنا .

 رل.دلیوم ینکح  blesمالک راد هناراکشیاس هدنقح

 رلیدتنا  So.راردلرارا ظا یی اتو هجو وشراق هماکر

ah Lelie هليا .رتلکناو قافنا هليا هسنارف یتءوکح هيسور 

 یباوب < Ain Sقااچنهلغ هنیذ و ایرت هوا . یدو دسار ‹

  ۰ shld tildesنالوامقاو و راف هقحود هعهد كي |« سا

  Se stl, aeraیدلالک . glial atندنسهقیثا و

 یک راقح  OO eaeهوا ندن-4هلاو تاکرح

 یدشا نالءا ینذیدفل وب رادربخ .
 یرلعغهو gas ندنق | هایرتسوا كکسرهو هنسوب

 BUEN Ser JoT غاطهرق abl همبرصنالوا ربفم لب رابتعا

Oleیدمیش . رایدتاوتستورپ وشراهب هعقو . راردووا  
rae) 3 yamتموکحو قاوا قباطم هب 4-۶  whale 

Labelنیمأت ینسهبحای- تیدوجو»  DE)وو هیدصت»  
 لودلا نیب نال را قح هنل وب هدنارک اذ :هدنلځاد ما غ ورب ربهدلوب

byسنارفن  arateروئوا راظتنا  . 

 ڪڪ
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 یراناهلسم نارا

 CHAS .اچرود كن راناهلسم نارا یر ندرلیا

 . phat رادغادیراناملسنوت تک الف

lalتاادع ميزوت همناربا  eesكانسهیساسا طاق  
 دادبتسا رکف ءاش ۰ Jy yield خدنراهاش یتفلوا سسأت

 I طهعورشم Sb وب . روک زاو واردرب ندنسهاراک

 ۰ تیرح ندهاحم . روبقاق opty رهق یرلنالوا را-ف

 هب 4-هادم gle ole Gab زاص Am راءوردم تیرح

 عيا kee رب ىلا یسیلاوحو زیربت . روسلاق رویم

 ۰ رولوا
Sai byهرارحا هقرف تج یذ رب هدنماناخ راتس  

 نالو ta هيم :tifa كنارباندفر طرکید.رویبد لاو

 AN قایا Sept یماقفرو راکدای رب هدنمسا ناخ مرک

 . رواوا رهاظلا ةوق هماط قردلا

 شا دشح هدزربت هکردندنارا سا تبونع نایاش

 یسادناموت كهلودلا Gey ندیا pele یرارحا نالوا

oly aslتعءزه راچود یهاش اه  

 ضب كح هروشود ه۵-ثیدنا یتارادفارط دادنتسا هدهد

 Seat ینیداشک Chute تلم ءاش ۰ ردد هروهظ لاوحا

 ۰ ردشملیا نالعا Sal هدنرب كلاوشو شما

 مقم هدف هکردندزعارابش-ا ou gt ناياش كلاذك

 .ارهطوشاوا

 JF em ازییم یجاح ندنساملع یاسژر نارا
aleازرب«  Geb Gemمظاک الهدنرخاو  glee 

 فل سم يیدتیا oat Cale یا ردنزاخ هادبع میاغاو

 by pte رکفر sods) ill نولاق فا كدادبتسا
ctl yp teنالعا  ablهدناربا  Keرسان نالوا امرف  - 

 ہر وانو دیحوت یی Sal راکفا هرژوا كمرو تیاهن کل

Jayردراشغا  . 
 مظاک دیس Uy هدفحن هکر دفسأت نایاش یساروش

 ها قارادفارط هدادبتسا ق ,هلوا lee Koy یدزب

 . شا ۽

 قمل اناج
geen 

 gach .اص ayy هک مادام 4.السا Adu ثفالخ

 دص ر 3

 ۰ رد راک هدأ ورزآ هدلاح ره ییدادرتسا

 Gn Ja و صو: تد ر ‘ راد( اسد ل ~

 - ریو dy ههف e$ لاوحا یک وب یراترضح هاش
 اا ناهح یدا دوروب هدنکوا كار اکفا نزرسکم

 : یدرواوا El نوء یتیمالسا لاعو

 یرلزاماس ناچ

 (Brees ماز وره ( رونقود ءدیاا ۵
 - aber وکمرب نااوارشن هدن- هب نع دلاره دناواو ندا

 یرلنامل-م ی فلاش GY bis Mel by , ۵م هدلوم

 تروصرب راکلنث وبو شرلیا glolty رورس یارحا
 هل رانامل سم یاهئاش موعو ك abot ارحا هدهناراد-خد

ikeرش مماج یساعس  ar jeنایب هنرکیدکی قرهلالپوط  

 . رولیریدلمب یراکدلیا توخا

So 

jueهبهی-ایس تالداح قوجر ساف هدافرظ هنس ییا  

 تالکشم Hols دلرکو اح اخ رک « ینیداوب هاکنالوح
 . رد» راعم شدوا راچود هب هد دع

 رکید؛ترفن هم هرضاح تادقرت و تااهح ندفرطرب
 زوةط یسهشال ربع لاوحا دز زماادع یلو ریما ندفرط

 رلدااپوروآ . یدردنا حه ینتردق كسوف نوبل» نوا
 . رایدلیا لاصحخ-| تازایتا یقوحرب . رلیدتنا هلخادم

 | . یدلوا دیقم AI AF ز
dyزعا ادم  Syوا ی ربا مالسارت  wdنوشهدلاح  

dilنوت لصالاو زافایعون وف 3 رابهااح ‘ رلهصاق ر  

 4 رادبپسولو « رالدوموتواو قاوا راد al تایوهل
 یتسیرادمکح هفظو . cal فوطع» هنرزوا كمنلکا

dat SIترابع  Baeكما لا هنرفک . ی رب  



 دی

Stole 

 Ss 3 تماس هام آ وا زدره at وا ae نوجا

rela. -هرادا رز — نویه-لوا روم یشاب ترد . 

 ۱ . ale هراپ ندلئابق ناناو هدنس

 Jai he Mitel alee رد Selle » ale “لاها

 كزیزء یلوه یدراروب هروک Gt gle S5 وس هلتشهدرب
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 هب رضر رروا هقالخا یتصررف رروشود



۱۸ = ae? 

 Abyss) as oT ز هعد

 AN ردراو هدیجاصم « هد یدسفم زروسد

 Sole كردبا كرت do esl یدنک

 gine > Se boo Sst مودك

geیلسوت همیمعت هللا تریغو  Lidl 

 !bo لکوت Ae نوجا GT هرکوص
 یالسا ځه هلن ob هلا مظعت سح

Orbهللا نامرحو  LES HETیفالخا  
 Jog لدنرلمامسرد حاف

cable. 2 

 لد یوزرآ

 نوسلوا ءاکمز iy لع رب یه هکرتسیا لکوک

 نوسلوا هاکهزر یثراق هلهح هلتفرعمیه نطو

 تلم بتکم هدبولوا رر روه « راوآ وا

 نو لوا هاوک هبیترت Le هلرازوس نوتب
 لابقتسا راکفا ند هشیدنا ءراظن نوسلوزوس

 نوسلوا ol ales هز 6 نوسلوا لا . لاقتساو
jeuار اف دنا  

 نوسلوا هامو دیشروخ رر هدتما ناش یاس

Boی یضام رادتمیق راودا لزوک كا  
 نو اقا wus ovale ها یا
 تی رح رود یدلک ceil هلل دا نوکو

 نوسل وا هاکیاحرت IES هنسانعم كيوب

 یدلو ناح (od قترا Lhe كقاب كناواسم
 نوسلوا ly و هقرفت « نوسلوارب OS نامآ

calvesندرلز دادیزسا رود یدرو. نسل | ت  

NEGلوا یدعوف  GIS?ءاشا رود © ول  glنوسل  

 یدمش كمهلا لکت هلشزرو یدلوا ضرف هزب

 نودلوا list هرذ هدرابش نالوا ضرف ؟ یاور

 هدوجو» دارفا رکم هدنلمو زالوا تابح
 نوساوا alge دادما مومعلاب Orb ay نود

EL 
 ؟ یماکغ كامو یراق نوع رب هداه

 (Ogu وا هاو تشب هرکید رلنالوا زمسالیضف

 DN وح هدکلرب gar « یتدنک هسرولوا

 نوسلوا هاک هشیدبآ هزل ر رب نهدومشم نوکوب

 ردقمشدلاح cls لصحام « Gate به ۰ قمشلاح

 ؟نوسلوا هاردس رد راویمعنام هدانروا نوحکنو

 abl تعانق الصا هللا هجوون لکوک

 abl تعارف « رتسلا Jao Jw اهد

 ریدهزوک رهنیفس « رتسیا یرارفودنمش
 رد هزوک رهنفد كکلمو هدننداعم

obیرانامروا نکچرس  F928روید  
 رومدک hic ! هرزو مس هدونوش كئا

 دادماین یدلاق ay مهل ؟ نده ؟ نوع

 دادی « نایاب یرلنو Seow نده < نوع

 زکیدا باسح یرانامروا نوکو هدهسنارف

 FAVA هبوش Gaal یاسح
dyنوا هنساذح  AE yردقلطم « و  

 DAF زودو Gath ەق انسا ر

 AT رب نوا Hal هدرب زمغیدلآ رب مز
Siwy هتسنه CF ange ر و 

i> ill os 

 راثکت-ا همنا هدز رویلوا ردق زوتوا

 رادیشا هک وب لاح هدروا روس لوا سم

 كقارب زار یهدوجوم نداهم هله

 1 كتاب 55 هرابتکم « هرالو هدالولود

 اذک هدرفودنمش « راو روناوهب « Iya طقف

 ؟ ازس هناظحالم pals یسکناه هکوا كا

deyرابتکم هدنطو هسلاق هسکه  

 رر BEN هدسأتو یلامایجآ
 . ردیلالوا تم یدمش ney هک كعد

 ردیاالوو ییاعا بوابه یو نطو



SH, 

 نامزوب یمهفیظو ردکویبهن كفراعم
  cB ayناماو لدع هدتکلغ رولوا

Kae هلضاف قالخا لزوک لا هلکنو 

ae اوه تماظ نکوچ هبلق هلکنوب 
 جاتحم هفراعم یوم لاح حالص

 جاتح هفراعم یعومع لاب روضح

 راو یمه مظع هدیابوت هدكسرادم

 هوب « یسیعاسم هنید یا  BIEراو
 رلهسردمو_ ۰ بیس هناکی هکر شد نامه

 ؟ هراحه طقف  ry Ulinروم

 شلوا كاخ یرادجیه ۰ شموروچ « شماملفاب
 شلوا كانلوه هدتقمقح ىلاح ینوکو

 قیزاب ! قیزاب !  Neyرانافرع رادوب ء
 ؟راناسنا ه « رله «شمرومردشش راه

  CE byیسهلبا ررق كياج
seal رو GF یدلوا ندزوو 

cuaندندارفا هيلع  

 فراع لار

 راطع سش مان دن چرت
 ale یاعت ها هجر

 تامادا یماق تامان ہد

 زامش ی all مایصعو مرج

 راکز ما هسیا نس « نب مرج
 هلا یا ردلزوک كەسراشيا هنره
 ہانگ دح ی billy نب مدلیا

 مشلوا oleae رحب قبر نب
 مشاوا نامسشپ ندنا تاع

 ell یصاع دیعر, بشو زود

 مشلوا « یصاو ذخ وی » لفاغ

۱۵٩ — 42.2 

 معاس رب هنگ ی ردتشمهمک

 معاطر abl باق روضح قو
 ودب مدا OLN باب

gel.مهدسنکفا هدنس ر  

 ولوا یا هدکو ق Pye رفغم

 اوطنقتال رد یدلوا زاب کنوج
 ردنالپ . ین هک ڭفاطلا رحم

ghar,ی  alردناهیش  
 pala اعرک شمروا سفن واد

 هاو تعافش نوسلوا كنحر

 كاي هلا ننک دل رج ادخ یا

 كاخ هدایند ندهلوا ممسج هک ا

 cle هدف 3 gue ندرو مه

alیئاعا اطعو ناسحا  

 هراما oe ali نایرد

 رولوا رک اش مکوا ردلقاع تاذ

 رولوا رداق ww یا و

 ناوج یا هسرکیب مکه نادح
 ناک ی ERIS وا ردنداجان

 رج لوا ردپلا كا فاعلا

aeیاوه  Swat wn!راشوت  

 لوقلبق نیرذع هستی این مک

Gedyلوصو هنارفع باب نس  
poyهلا رازآ  Gatادخ رلبا  

 اور زالوا هتموم تلصخ هلو

 نمراوآ بغ AS ندا حرج

 Gob لوا sel هدنمسح یدنک

 ردبا دصق قاوا راز آ لد هک مک

 ردسک هلتوقع راب یشیا یه
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 یااع بلق !rel Jes یا

 wel وا ندسمللا ردا رود

 همدآ ie ۳ و

 یا یا non قاوا ریتم

 ی ولد دا ساوا لو
SLIلهسلکد رداق  Se) 

 SES هملط ءار التصا هقاب
 یا هعانوا هلمذ مهدید رول

 یو هللا هکنوچ نمود یذ

cv 
 gb یه اکا At ردا قوس

wee 4شدمش هس Jb 

 ۳۱۸ هنس لوا نوناک ۽

 جار ىج

 ( راو یدعبام )
TS 

: yl 

 تاعامجا

 یسهلئس سوش

 هد Pe ةسایس مه نوجا SUEY یبهلئسم سوفا

 سل یه ند رظن هظف تشات ردتسها زتاحاد اصتقا

 هلبسوفن رادقم gee Sint) رف كتموکحرب هک ردقفتم
 « هحاسم تلم » he Soe صوصالع . ردسانتم
 یسهظفاحم Ee لالقتسا:هدنامز وش یشدلآ یلکش

Catsكجهلدبا قوس یشراق  J Soeهلذوفن  ASE 

 نور ه ردسانتم هلسورت یکوشو ناش كتکلعرب هدر

 ین راتشحو FB pry ناش اگاد راتلود نالوا دوقفم

 . ردراشما باغ

aleكتکام نوجا  Sofدسزت  Selردیامشبلاح  . 

 سوفن كتکلع هلتهج ینیداوا ناسنا لصحتسم كنور

 زارحا هدیلود هاکمزر وش dhe ءانب

 وا ناب

 ت« هدنسارا یعهلصحسم تور هل س هد وح وم

 باما كور دياز یدعا . ردرورض هد قلب

 gee كسوف . روا وا سو ترک یر ندنسهمه»

 E O gs ین لک
 Mis ۰ ردهدکعا لوغشم هداعلاقوف

 ندنس دن Al سوف یر ندندمر رازسنارف

youl Loکو هل  soeلجاع  ail yyراردهدقمشدلاح . 

‘ en ی دعاوق cf ba ‘os ولاا یاحاودزا 

 ی ۲ وداصتفاو

 تعجام هربادن یک صیقنت Soe هیرکسع تمدخ

 كنادلوت الوا Ne كسوف ا رب . راردهدکم هلا

Gib sls,اا. لوا  Ke۳  

Albyترجاهء . رولوا هل. لدا ناکا كنس رج امم  

 هدهلاقم و هرزوا Atal Goa هګرا یسهلئ سف

Wisiهلتسن هنافو  esیابسا نالوا یداب  

aoe;تادلو هکر دهولعم  

Blasفاحاودزا نوا  
Gy galهادهردقم تقو كلام ماظن اذ . ردمزال كنا  
gleدلاوتو لسسانت كمدا ین عون  debرادباپ  

 ینا هللا روک ذ قح بانج نوجا ینیدلوا طوتم هنسلوا

 . ردشهروس عادباو GE قردلوا ليام ًاعبط هرکیدکی
 هد4-_هلَتحم عیارش

 SS مدیا حاضبا و ی

 . رد->اودزا 6 هام

  oreردرطف صار جاودزا .

 یاودزا  Aتعلرش ۰ ردىع رش صار هد مه ندنفیدلوا

 "هلیلج  Haartمکح مظع هل یسهیلع صاوا یهدباب وب

 ی هب .عامحا  . yh ytندفرطر  studراح یاحوز

  So Sut.ردهدکا دع لالح ضداقالط ندفرط را

 نمدنفا مالسلاو ةالصلاهیلع مرک | ی"  SH parهحاکن

 كنهيمالسا سوفن هلبا بیغرت  FESSرویب نیمأت -
 راردهدقم .

a اع یسهءاصا iby ەدە رش تعج كسداق 

 كوب كلا ندنغيدلوا كمرردش قجوج كرەدىا لكشت
Sp لاح . sally) یراقجوج ییاهابمو راختفا رادم 

 تژک هدرانامز كوص وش یراضعب ندرازسنارف



 قمل انا

 هلا cal pe ءوس ON MAL Kel بانتجا ندلافطا

oy Meleردشمالثاب هغلوا لصاح راکفا یکو ید . 

 نارجو (OF تکوشو ناش Wile «Se تمالس

 هکز یلمهللوسس اوری یغیدلوا رضم هبتر هن كراکفا
harنصهمش ردقهرزهدن  Hel Olga) Oly)كنو  

 رانو لو روق ندنلفغ و كرها كارا ی لک

 ریایهلوا by كءورب قجوچ نوجا ین داق زسنارفرب
 ندقمزوط تورا ی یا oem oll کنوج

ninردق هراحاص  chy byt oo) gbصارح  

 Olt gb زو نکا صقر A یرالوق ثولمو

 ندکمتک هراوص نزاب « ندقعاق قارق هدرالوک هدرار
 6 ندربمشل یدک هک بورک obs م هزکد

 هدسافن تدم ؛مزال كما سفن منمندک ارتشا هراشبراب
 ندقدعوط قحوح ؛ رسا قمروطوا vols هد وا

eeeعام لاکو تو  dslدوسر  UT 
 زار . alin ی رلزب « یلهعیا عاضرا gy هسزامهتوط

 ندنشس ااا رکو « Sate coil هنن هدهسوس

 كلەنس شب لقاال كنسانآ ىليفس » و لصاماو زالرآ

 « . ردشهرت یلجنک < شمر یر

 داهل تادبقت و يهدنقفح Arnold كيرف

 هنطو سدقم وش ندشدلوا دراو هدنقح را

 ۔راہم تامدخ !Gly فاکم هل ساشا هد U1 یشراق

 aby "ییاعتو BF Syed افا abl eA و تراسح یک

 . زرابا احرو بلط SAE تمدخ اکرتشم
eeباسا نالوا یاب ترک ۰  

ogreرک ذ ةصالخ  foal Olyالوا :  Selb 
 4 ردکم هلا تمدح هنسقرت كسوف هطساولاب یسقر

 « ضاا مقاطرب نایلوا نکی یرایوادب امدقم هکنوج
 قوجر ندا جاتنا Slay ترثک هدراجوج ص وصلا ی ع

 هدنسهاس یرلهروکشم "یعاسم كنف بابرا راقل هتسخ

 aT کوا كيابفو قوجر هلتروصویو eal یوادن

 poll dam هکردقو هبش .ردهدقلوا یرهاظ ببس

 ۲۸ همی

 یهورسو ی ورقم GIVE شوق ند )145( ندا فشک

Veییعاسم كنابطا قوچرب ردق هب ( ور) روتفود  
SSهدعرش ناسل - هسوف  Gla!دودعم ندههداع  

dues gids)ردشلوا مداخ -  LU.دعاوق  We 
 ك ارس lye wl, Alby ید یممعلو رشن

 و تایفو ندنیدلوا شلآ ینکوا — abl یراب نذا -

 رب ندنو كنابو . ردشلازآ هدرانامز كوص هتروص
Slارجا لوا هنس زو  Gaelتار  dlكالها «  

 ؟ ردیم سابق hb dle یاوکو roe ییدتا

 کنوچ
 5 ۰ ندکدسا افا یس ەي رکسع aad و کم

 . یهیقس sia هب A تمهدح الا

 كما هلو تقو Sayan قجوج ya هنسهفبطو

 هدنز یدوجو « ONT یسهيايح یاوف ندرکسع نوجا

Jasin odin 

 , IERIEهو ۹ ۱۳۵
Gasca fs O تاسا یوم 

 تداعسو هافر . ربشا هداز نداعسو هءافر كقلخ هسرولوا

 لیکشت هسيا  . dle Fy Nehaرلهسمک ق وجر
 هللا یش یراقدنازاق  ery gh GI” GETیرلکدلس
 .رازامهلوا قفوم هنلکشت هلن اعر هلتهج  Byهلضف زار

 راهسا ازاو  a theراهق-شب  oH pt 225زوضح

 دالوا « راردبا باتش ناه ههدافتسا ندهلاع تداعسو

 ردقهن شل هلوبنانسا ندنراب رجا كل وطانا . رارر دشت

 هکردراو قاشوا < زاوآ ‘ یشآ ‘ یک + لام < رر

 هنس نوا زکس  GWEهب هلص هللا هراپ ینیدنازاق
  aSوج یراودفارب دو  Mimى  Valeیئاقباد

 رکا : رارروک  Myراب ; wal Siداد.تسا ط ا

 هدنراتکلع هللا  Noy shitیرلهلب اع هنراقجه-جاق

 امت هود رایوک یدراهسلاق هدنرانا  ۰ UEتعارز بارا

 هدتکلع سوفن ؛ یدزاشو زجاع ندنکرادت یجشیا

  ablهدایز اهد  ANTیدردبا کتو .
 هس دياز كسوفن ەد مادقاو یسوقالخا نسح اسماخ
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 Gam Sige ردا اا ندا را یارحا oab ها
 ل۶ یک رام ؛تبناسنا مداه یک لوئکلا ءاد الثم قالخا

gals3 تتتصوا  elsرانم  Jieیرایش تمکحو  

 حو فرش هنسهبنایح یاوق ناسنا ندنکیدتسا عنم

CLINسسأت هلناع رب ۰ رووا بحاصو كلام  

 یتشاعم تعسو هسلا مادناو یس ,رر د شش قحوح ردا

caysاا لفا ا نداعشو افر تادا  
 یسلا-هلو AE mE مات

 ناسو Del one هدسزو رشد یزمسوف نوجا

 : ردماماع وط رود ندتفد bi Hol ble نالیدا

nF نح هداز ot 

(iS x» Veloce دره 

 (Bree العا An-Ll نوناقوترح هدر کلم

 clare ددعتم نانلو هدناتسدنه هشرزوا ی وا

 قرەلوا توعد هنسهدلب نوکذر lady هیمالسا
bys thyهدنسهعیاعم  Cobعامجا رب یمسرو نطاطم  

aie sy?قاوتسا نوو شعلو  WGنولتآانود  

Arakباب  CASهدهنقاط  Geزیلکنا «یسراف «  » 

 Bu Lost) dle BUI لغو تارکو لاغنب ودروا
aleیسهرابع ( نی مّولاریما نوساشا كرها  et 

 هدرصم ینادلوا شلدا یامداش Orel هللروصو و

 .ردشع وقوا هدنسهب زع ) د وا ) رشم

 — نیس

NE ساف 

 یارحا هدهق رش الا هک ر یساف 5 زعل ادبع یوم

 . ردشهر و رارف حابس

 قمل اناس

 وزرا ble یدنک كنلاها هدنناناب ۰ طفح لوم
 هد Wits یهدنسهرا یسدنک هبردارب و یترلکدلیا

dllهندنک  Gy syleاما  pel eb 
 یشیاسا ساف هسراررو ale هتراهلخ ادم ؛ بناجاو

 ماظتنا ةظفاحع هدتکلعو ginal yl هداعا Lie یوکسو
 هن لون هد«مشو كش كنابوررا هنمامها یهدنهوصخ

 ا لا تار ههفاس تادهاعو یتیدنواموزا
 90 لرد ندا كارشا هنسنارفوق هرزلا قیاس

yoyلوق هسرارروآ موزا هندقع سنارة  pol 

 یبدلوا جاتحم Ah glen كيابوروا یی امو G7 كسافو

NEرا  

 هیسایس ةدیژ

 i واست tle تایسایس یرب ندهتفهرب

 تلم « یتمالسو تدامس كنطو « !leon لوغشم

 مهم كحهر دوشود <I نرد یناابقتسا كي همنامع

 هعقو (So كنسهدهاعم .oly ردشمتسوک رلهحفص

stalls ablكنابرتسوآ و یلالقتسا كناتسرافلب ءیسلدنا  
eyث_سهعطق كسره و  (alt!یسهلیا نالعا  » 

as ybهنعفانمو قوقح كنه اء تموکح هب یرغوط  
 شما اضما یتسهدهامم only هدنامز نیعو ندا قاعل

 ais the یتحو یزواحم 43 وقح هدالراتلود نالوا

yfهلو هدنروص قح هلوا نمضتم یناکله وشراق 444  

 قوقح Cle تاود هنرزوا al ثادحا هعقو ییا
 رارق همزرو منع نوجا تناصو dade یفانو

 ol اضما یتسهدهاعم oy ool لوا oly هکمرو

 Base Sl و داد ےل هدندزت راتموکح نالوا
 Maks ..یدقع سنارظوقرو شغا وتستورپ

GA « 

 هدلعا دیدحو rind SLY اذم كسنارفنوق



 قل اناس

 وب Gi yer كنسهدهاعم oly هکنوچ « روبدبا باجم|
 هدصوصخ و كرءدیا دع رادالخ یعاشا gat یهدهاعم

 كيهصوصخم عفاشو لامآ Alby و gad SVS ا
Glaceیهیموم تاتو حاص قلوا تس هنسلا  

 دوصقم ندنشتو «هیشترب قجملوا aily das هظفاحم

 . GIN شمانوشود یحهشود ule ail نالوا

 یداوم (Getty هرکاذم هدسنارفنوق هکق وب همش
 Kal Blue قح هلوا oF عوضوم < ندهمردشا رارق

 كن هبنامء تلود قاوا لخاد هسنارفوق Goel دیدح و

 . یدمهلک قفاوم هدهنعفانم

 شکا اضما یسهدها-عم ly یندقع سنارفنوت

 لودلا زب هدصوصخ و هدیسعا Syd كراتموکح نالوا
GANمولا هدایوروا . یدرودیا مازلتسا  Sh 

oli» oFبولو  Ootyیرب  cele Gal 

 لکشت BIT هیسور و هسنارف « هرتلکنا هدی رکید

 . رویلیا
 تلود od Meaty كسیهو ding « ناتسراغلپ

ped yim Naeینسهح  chalهلا  odyگسردهاعم  

 JENS هکدعا مامضنا هلود تقفاوم هل یفرحرب

 Os وسوه لکو شاب یتساتسا Chast راو

 نالعا نداسا Aes دراودا بس whl هبحراخ و

 he KSI هدهسنارف cal شلوا ga Ko HSI ندیا

 Seay طقف . Gall بیو ۔صآو لوق ی رظن هطق

 . یدرویلیا AL یبهلاماو قوس هدكننموکح هبسور

 اب وروآ یساووزا و.سوم یرظاب هبحراخ هبسور

 هیجراخ هسنارف : ایلاسا اتوا انا
 شا تاصاوم ههردنول Ke ندکدشروک هلبرارظان
 ندوفدلوا فاو هن راکفا An Jew ایوروا . ىدا

 هب وشراق وشراق هل ر ظا هبجراخ هرتلکنا هدهردنول هرکص

 یاهاورکف Neng كيیساووزا وسوم نالوا شا

 یجەدا دیحوت لصن هل.اماو رکف We KG ینتعفام

 (SH شاوا بلاح یتفد راظنا كيوساس ایوروا نوت

YY — Aan? 

 وشراق ههر e 4-طورمشم تو اعفاو هرتلکنا

tTرامظا یتدود  tel90.9 هرتاکنا هدهسیا  GH 

 هدنن روم (Le فلات هلیخاتسود نالوا هلا هيسور

 یک ییدید Ary ندنرلهزغ اپوروا . یدروبلو
 ی oy HOWE وشراق wee تلود هرتلکنا

alli Souleهدعقومر لکشم هسنمهدیا  GANG 

Fil. walهجراخ  GLUهدهردنول هدنسهرآ  bye 
galینیدنلوب ممم كب هدنوجا مزب هدنارک اذم  

 ۰ یدرویلیشالک |
SIE هلوصح فالتا هدنسهرا رطان کیا oly 

 ساارفوتو یب لدا بوصل كسنارفنوق .یدنلوا نالعا

 ییدلزبح ما عور ر نوجا  . Gath yoهیجراخ هرتلکنا

 كفالت او یمسر خیل رب نانلوا رش ندنفرط یراظن

 ناناوا سرت هدنتح ساارفوفو یروصو لکش

  4كمارغو  Sh ytقوةح كي هنامع تاود . یدرتسوک

 هننجهناوا هظفاحم یفانمو  sloجرد ( t'sدوبق نالوا

 ناتسراغلب  CUMندنشدصآ كالا كسیهوهنسو و

cul ah lace عفانم wise تلود هدصوصخو ake 

  «ttمیت هطآ ارش اطر طتفو شلر دشا دانتسا

  thalبولوا  Adeleهدنقح « مق ورا » نوجا مزب

  aby eneبواوا یوتحم ینانعمر هقشر ندنسههصوت

GFN ندنلش كار و تیمها هظافا هدا ز ندانعم - 

 قوقح .ردشع زر هلبا هیات تالک  clesرصو هةم -

 بویلوا شلدبا ثح عوضوم نمد  Gl.هدهاع»:نیارب
deny eo یا Coby ta J ye هدر ات 

 كج هدا طاقسا ندمکح - یتبطت كناحالصاو تاقیسا
 هدادمتسا رود یر ندهنس زونوا يتحو نالوا  dheالصا

 عوضوم  oFشمهلدیا  Ollyهب كداوم  abyدو

 قرەلوا هدننلا هب زارتحا  rodريع تعفنم رب نوجا مز

 هدننروص هقرتم  » Pers tea Ssیتیهاو مکح كو

 هرزوا قمالکا  Geralدوهء . ردقو موز هل هرکف

 دق  eo lall Bacیاجاو  ew «eyنوجا ییفر



 هفیخت — ۲٤

 تموکح هکرولبرو ديما هز هدنمارغورب سنارفوق

aby ptsكي هم ام  nelsو هلا کم و تواعس  ware 

abهدنوجماقمالک |یزمکح هاسهلوا لصاوهدنروص رب  

 , مهر وک cles کعوشود هب یدازوا نوزوا

 ینجهنلوا Goa هدكنسهلئسه رازاغو هدسنازف وق

 Babi gh جراخ Nanay ندمارغور یدشلداتّور

 ندنفرط تلود ترد = كنسهلٌتسم دیرک طقف و رویش وس

abyرب - هلیطرش كلدبا قیلعت هتنایرح تارک اذم  

 .روش واراهظا cal Srey 4 وسآو لح تروص

 هرزوا كلدا LF عوضوم هدسنارف 95 لصاماو

 ile وق كد هين اع تلود ما غور نالوا شمل دا عضو

 شا هدرورب نامز (Sra فیلکت 4b وروا یدقع

Gillیرورتلاسم لما  Geyهیبانش  Gilles 

ISروت  . ole»همهد هفظو ندا هجو هنمهناق  

 « یتمالسو تداعس Athy ادا وشراق هما ضورب و

 رب كرهنوشود یتسهیسایس ٌهبمومع لاوحا اپوروا اینا
eaبیصم  Maly HEV SIALكرالبربوک - یسر  - 

 ناش كرلبانامع و قحهراروف Shy هدرانامز لکشم

 شمرتسوک هدنروص كجهدا العاو هظفاحم یتشحو
 وش .Lily ردکملیا زارا یسایس تراهم یراقدلوا

 هدمیلست یفیدلوا مهم كہ ete عقوم هدرانوک
 و رار هلا مومع Aen قحا . زما ددر تو

 nid تڪرح طخر هروک اکا كردا ردقت یتا

 هدنامزرب dy هکاوج ؛ رووا دیما هد یراکج بابا

Hol 

 Ure رد Kae یغحهلوا Gob كيهماسمرب ردق هرذ

 . ردقو روریاطو رب تب wale كحهبعا

 هداروب ؛ ینکیدلدا بیوصتو لوق كسنارفنوق
 هیاع باب Flo هنکج هديا نایرح هدنیمز هل كټارک اذم
 هبدحتم لئاسم هدنحما هتفهو . ردشاوا els تاغیلس

 ۰ teal راظتا نوک اقرب ۰ ردکحهرک هبهحفصر کی

 نالوا قداص cle كتفرعم قفا ی حابصم

byeكلەمرتح  Ayهللا قلانایب هدنسهرونم  

Cheرح  ewتاہجوت نالیروس لاذبا  ile 
 wy ail وا هدنش yb wy كزەتقابل هللا هجو ره

 نا « تالبح NT y نالوا هدقوف Slate نوتو

Hitهدهعرد  Gar\هتمظع یهدنعوضوم كنهفیظو  

 سحر فاصلاو كوب كلا . یحوصخو ندنغیدلوا داع

 ا Seagate « لوقلادعب هللرخقم لاکو تااد

 حایصمو ردا Obl ین نارکش ضرع هصاخاب هناهجوت
 Mpeg ad یاقفر یک مقتسم طارص 6 یک

 نالوا ناباتش هکبربت یزبو یم ین رلماود هللاءاشام ىلا

 . زردا تارکشت Gee هدهزعارک یاقفر راس

 نیطف

 یههبطم ك دو



 wre هنس لوانرشن ۱۳ dy ۳٣٣ هنس ناضمر ۳۰ یف

Coneرد راکفا رشان كن هبمالسا هبملع  
 لوئسر دم ور رس زاسما بحاص

 GAS نیطف دمع یربص یناعصم يدتفا دا یرهش

 تاحردنم

 یربص ینطصم و فر ها ole Sees « هحض Ary Cre ینطصم هوا و eee رطف كروس ديف

 ى N هدسراف هجرت pas AER NTE تر
 تاصاقحا هو 2
 eS ۲ LEN RES Sa . هصوصخم "هلاقم

 هب وغ ص abl هحاح ه6 د 6 هلا ie te ۰ هدا oll تادا

 EE ت ET N E Ê ۰: قام عادو

 = یرلز السم (Gey al rs دلو ©( 5 ۰ ۵ ۰ ۵ * ee) 9 ge یادص

 یرلن السم لاربا CABS ۰ la ese OOS رەش مالسا روهظ

 رلراغلب یمظن be ۰ و و و و و و و » لم كنها

 .oll دز نداری DE » تاحانم

 نر لوبنتسا
Vo cide yشورغ  

 Dilys eT یلا

 ردهراب ۵ ۰ یس هح

 یرحا “9

 نوجا تایالو

 شوغ ٥

» go 

 زالوا هداعا قاروا OLLI جرد

 : نمرات هراق

ails ۸ 

» 4,0 

 یماملنل و SS nile» aos | هرابتعا رظن Baty شلدا جرد هب ورن تداحاو ac رک oll a Vlas كالا

 .رونلوا اجر



 ed دیعس درع

ney? ک هدنقح رایش نازو یسوروا otal sb 

Uk هو دص هنج اتع ۰ aye هلا هنس باب ۰ wa 

 یک یتلوذبم كنيحاضا مو هدنرلمارباب نابرق ۰ ییزو

 یلاعت بجاو  dhe Warهنرالوق  a Fy dleدناوع
 كسملسم دوخا یدوادومشمو دوحوم یاسحاو فط

 لاثما  coredیدرکتو تدوع كرانوکو هلا ی اردا

 ةظحالام  we gal Kilaهلظفل  cel cudnt.ردشا وا

FI كنهبنس ترج Gey ادم ja. 
 ردفداصم هنس هنس 5

 ه الاح یا دل وا ترابءندنوکرب lo po یاراب ناضهر

gal slab olsكنوک واو م هتن . دروس نوک  

 و هر pee ا ل کک kgs 4( 9! هدنسکتاه

 رده نغ كاهتفه رونلوا رشن CHS یسرارازاب ینف یسایس « یندا ۰ ید

Ga LG ul ylماود نوک چوا هب بوالشاب  

 ترد هرزوا قلوا با سح لخاد هد قا رشآ مایا ندا |

 ا ناضمر نوک رو هد ماراپ نابرق نوک

 هات قعوط جوروا نوک شب هدهنسهصالخ

 ش او جوا ابو رب » لوا ندزاع هدنمار اب ناضمر

 هدنماراب نارفو < dee sy یلتاط dose كب شرک

 asked نارق ناساوا 3£ ءرکوص ندزامن « یلکا
 . . ردیودنم قلا AG هدلو و :Css هعماحو كنا

 تقو oS هلا سمش عولط ois كن jhe مارا

 همش لاوزو رالشاب ies ندقدقح [۱] تهارک

 ردق هي هجتدیا cles! ge قارزمرب ندنعولط كسعث [۱]

 هدنوکره هقشاب لدنوب .ردهورکم اعرحزامن هدنجما تدم نالوا

 . ردراو las cal Tess کیا



lob 

 عوقو سمش لاوز ندهمب زام . ردا ماود ردق
 ou 9 WAL هدنلخاد تقو ۰ رولوا دساف زاع هسرولو :

 SINE نالوا «cat یرل-تقو ندالو ماتخ یرابدنک

 لباق یزاع ماریاب هدهسیا ماعا لباقو حبح یسپ زک |
 .ردندرانایلوامأع |

 هلطارش ندا ضنقا نوجا هعح « GIS مارباب

 طرشو ؛ ضرف هبطخ wa Jar قحا . رولوا بجاو

 .ردتلس هسیا هدراماراب « مدقم ade ءاننو
 یزاع هزانج ندنشیدلوا Cle هطخ هدنرازاع ماراب

 ههرکوص QUE هزانج . هطخ هدنعوقو یعاجا ها

 . رایقارب
 بجاو هدنسهراد dar Lil te كنىزام ماراپ

 بوللو هدرفس لاح الثم ۰ قرهلوا ندنناضاقم یلوا

 یرلهتسخ « هراناتشوب ate abl نوک شب نوا لواال
 , هرانابلوا Grad cate تاذلاب « هرلامعا « ءرابناف رپ

 هرانالوا ضورعم هنرهعئام روماح « رومغ) © راق یادش

 . زداکد بحجاو

Syl ماحتقا یجانعو عناوم debe ارظن by 
 رب چیه < كرلمدا قوح 4 نا كر ی زاع مارا

 طقاس هلتروص ( Ollyهدنقح هضورفم هسخ تاولص

 ردنساتو تحمل یا یرامرس وا لات .

oles,ینزاع یارباب  . celeترذعمر نیملسم  

 FILE یماراب نابرق «ینوک GES یتیم هبهعورشم

 هدنمارباب نابرق . رلریلب YS ید GS یحنچوا هسا

 . زدزناح رغ هدنماراب ناضمروهورکم ۰ dU رذعالب

 نه رلزاع یاس م كن رازاع ماران

 هروک ذم تاریک . ردراو (UG Gs قرهلوا هلا تف

Fyرد رخ وه هد جنکیا و مدقم ندت ارق هدننکر  . 

  نکیآ هد ارق كتكر Fy « هماما یر ندتعاج
 dS یابد هست 2 نداد AWS یا

SSیهو < ردا  ob yمدآ و - رر دلاق ی رالا داتعمر  

 ode Sole هسردعا یهفیظوو ردق Ff دی عوکر ماما

SGكزاء .زامردلاق ین رالا هعفدو طقفو ردنا  ots 

 هنگ — 6٩

 NAGS ye ندکدربو ماس ماما .مدا نهمهشّب هنتعکر
 ندننارقیهدناز تاریکت نکل . رالق یتکر OVE » وا
 كمدآ و Wage وش . رقار هنکوص بولاءاب لوا

 هبءهرکوصندتن ارق هدننکر ییایههدئاز NWS هدنزاع

 كار Sie 4ساا یاس كىو . رولوا شمشود

ADSیاوت یسهدناز  tlتئارقرب رد  

 . ردیموزل كنس ەل صف
 رطف ةقدص

ieةوكز دوخاوردق كجه رو ةوكز « رطف  
 هقدص .ردبجاو هرانانلو ى-هنلام ءوق ردق قجهبمهلآ
 ربقف ندنمراح .. . pT هدنابرق glory یراعف
 كن هسلام 299 ۲ روا وا تکه هدهلقافا .  رلثال وا

 رهم ] یک ینود دا ر « یسطسوتم جرد و

ore feزدند ر  ] Al y= Area leیک یبهیاصا  

 زویکیا هقشاب ندقدنل و لا ردق كجهدا هوست یرابش
 ردقوشو GP 9 Fo یلامرب هلضف ندنتمیق شوک مهرد

 رب SV ربع ob لام dary نایر و sl باصن راو

 ۳۱ ۰ روا سکک هتسر ندرروادرخاو ءا
 تفووا هرونلو ید لوح نالوح abl وع هدیاصت

Ba.مزال هدتاک ز هقشاب ندرطف  AK . 

Greتردق نالوا دیقم هلا شو ماود ۰ رطف  

 ادم هلتهح ییدشا gi 4 AS تردق هدلکد هرسدم

 كلام هاصن . هنقداص رحف كننوک ماراب نالوا ینوجو
 ا درد AB كس نکا كارذا فرا
 . زالوا طفاس ayy رطف هفدص

 اذهیف مهونغا ) Gong هدننوک ماراب كرطف ةقدص

 ینج هلوا

 نکر ابوس لو لو قراقح ندناضمر نه هلهح و

 رک ةرشر هل و هاش روم Sola eae « كيارتف

 كلنوكو قرهیقارب لع (fe باکترا لاوس لذ

 hes Ladi تنعلا هوست ندزمکلیدنک ی Josh ككا
 .ردیللوا دنتسم هب هلضاف مکح یک یسااق ظوفحم

Greناسنا ١ یف  dal GATهع را هدرب «  

 مهفنه ندنشرش ثیدح ( ةلئسلانءع م ولا



etd 
Qhناشرا  abl Dab)نالوا روعشلالتو یرتکول۶ء  

 یرا-ةحوح كو < ردفاکم هلکم رب و هنهات یربک دلو

Aye SA 52d 94نوجا یعرح «نوجا یراشادراق  
Golراهسناو هدناخاد یسلاع - نوجا  Fo - 
Greردلکد فاکم یسیدنک هلکمر و رطف  Sige. 

 رانالوادناعهنسردنک یت ومو تالو .هدعاق هدرطف هقدص

 تالو قح وشراق هوا Sy Be ey aoc رب و هنمات

 ضعلو رصاق Si hey تیالو وشراف ههجوزو دوقفم
 cede مدا رب هکراو ردقوش . ردرصحنم هناصوصخ
 « ین رارطف Baie GLY Je ALLIy هدنلخاد

Bhp be hieراد وا هم رآ هسررو ندهعا ناذیتسا  

 . زلاف تحاح هنسمرو

aeرل هل رو هد هرکوص ندننوک مارباب رطف  
 مارا « هدروک ذم مو . رولوا شملپسک | Gly هدهسیا
 هدنحشا ناضمر . sorry garb رو لوا ندیزاع

 : . ردنکم هدیساطعا
GIs gb جزا هر 6 هدّتفلکم av) رطف Wie 

  agesاب اع درا رندا لکا ارود ھم

 وط جوروا رذع  taleقرهلوا هراق یزو هماراب بولوا

  blirردبواسم .

ore ییعصم 

 ۳ توالت تب

 یهمزال لئالد دناع sll ی ( یراب دوحو ) طقف

 ا ی ااا اق ناونع =
 عقومرب هدمالک مع صوصخلا Je .مکجهبغا OKI هداروب
 راهلا_ةم هجورآ نوجما le ثعبم وا ندبا لاغشا مهم

 !jade وا صیصخ

 ناسنا تبهام ؟ رده ناسنا .. Jaw هددص یدمش

 ندفالسا راک ا بولوا عقاو فالتخا نیملساانب هدنقح

(ene 

 قلا نام

 Ries تک هدرو ءا هتک ناشتا د

 لکیه abl هراس ءازجا نالوا شما ob - یکی ارس

 زمکیدد هراس یازحا . ردراءع ندنعوج tip و

 ییدشا DEO هلیسیدنک هکردینارو فبطل منجر
 — هدهساوا هاشم ردق هه - dhe هماسجا

“i>ردفلاخحم "ةبهامو  . Geزمکیدمهدیا كرد  

Gb ereمظن ( فر سما نم حورلالق ( یارو  

beكلا هد هکردحور نالوا تراشا هدنساحیس  ` 

 . روللوا ریست یاوبح حور هب هقاللع یهدنش

CH!؛ فیطل راخم وب زمکیدتیا ریبعت یاوبح حور  
 ندناحالص قلوا هفالع هدرافوا هداسف تو ه

dw glamندندب حور ناه تقووا  EEراقح  . 

oleرولوا لئاز  . arteهغلوا  Birdy Gore 

ds23842 . رولوواش تابحو حور  corey) 

 یرخآ هدهسراو لوا كننارو فطل مسجو» نانلوا

 .ردشعد « ۰ زالوا :souls wl ردقو

 یهوج (Tia هقطان سفن ؛ ناسنا» هسیا رکید مسق
 ردنرابع ندعو كسوسحم لکیه = رددارح

 «بغار ؛یلانغ «یمیلح هننابنا كدر یهوج وتو شعد

 كن «.هاما نیرخأتم ءرمعم زدهلزتعم ءامدق .یسود دیزونا

GI 54>هدهسشملوا بهاذ هدهفوص قوحر 6  elas 

OLSیهذم و هدنحورلا  Vicردشعا در هلع دین  . 

 هعرش صوصت یسعا داقتعا هدوجو كفلکم رب یه

 ماظن ( یر سما نم حورلا لق ) طقفو نالوا تباث هلا
 AEN تیافک هلنمهبماع هصح هنتقبقح كاردا هد هلیسمملا

OL Seهدکعا قیدصت یدوجو كحور نالوروس  

he Ileردقو یشرب  . 

 ندنزغآ هدتفو ییدلوا ناسنا » كنهلمج ضعب هله

 یسمام لوا كحور ندنسءد « زروسمرو ینیدقح یثر

 ندنتفاطا هکردراو 1.2 هڪ هددوهش «tle “ زلک مزال

 .رویمهنلوا ساسحا ندنکلکحوک "ةقبقح دوخاب



 قلانام

 یتح ANN لثاق كنویعیط نرخأتهو ءاوه الثم

tleرد هب اعدا یشدوحوم هل هدنسهرذیه كن و(  

 یئ رغ طقف دوجوم دنا هایم « رثا یرلکدتک

 ؛هریغص تاناویحصخشم re هدلنا نیب هدرخ لمکم لا
 ندنکلهجنا . ندنکلکحوک دوخاب ندنفا طلاب قلطم

 یرادوحو ران وب تایم مدع . رومها) وا تور

 ؟ sale هلوا لبلد هراکنا

 كحور JNy haan 9 ۳7" یقد « یتفاطل ردق و

 ردق هن هدلاع

 كلقع ندنسیدنک هک زروروک راش فیطل « كجوک

CYSهطاحا یلوصح تروص یالوف  Sateen) 

 . روسدبا روهظ Poole Bye كب « كوي
 زرط hentia :تااوتیح یوسف ت

 RYN} مطب هزوش یارک و نک
 هلراناو-بح كجوکوا نایک وزوک هل هلن هدرخ الثم
 یصارتحا هنابح Wie ,يعس یهدنصوصخ یتشیعم صا

 Bb Seat ody ood ole هاب ,SG نوما كوو

 كلام هاحاو كاردا » Gide ولرد « ولرد نوجا

 یهءقاو clos pa راتابالک ws Ye یک یرااوا

ole tet۱ . ردما اضتقا تعا قیدصت لک د  

 ۰ ردق و ترا رغ ەدەدنسملوا تابح باس

 لکد هلیتعیبط یساوا ole Cro كحور صوصخاب
 وم رد داع بسر ؛ حور . ردهلىرثأتو قلخ كهللا

 .ردهالای تح

 AN hele رار هلتقدو تفاطل ردوو كحور

Ged GTیسامهلوا رداق کا جارخا ندد جو  

 زا + سیطانقم .1T ASL ردقو هد عنامرب یک
ylكلا ٠ كجوك كلا هل ذاح هصاخ  Gide)هدارب  

 كجه يکوزوک هانی هدرخ AIS هک ولو - یدیدح
 — تولا كالم .b رویدیا vie _ نوساوا هدهحرد

 . ربلسدزام هلوا رداق لسان هحور Gad - abl ادخ نوع

 لصن كومو ole اک ۱و gli cal كحنمد

 : هعینلک هنتهج تاخ falls لنو یکیدک

 "۷ — ةف

 كما slitely نا هج هلو کنوح sae SL هلش د

 ندر لوا و مدج (je وا هداعا - ردلکد رو

 . ردهلصا ءازحا نالوا Gb ردق هرم رخا

 هرخالاب هد بودا RES ندهب ذغا هد مسج هسقوت

 لساست هج هلو و ناک یسهقشاب هنر !Ayo للغ

 . رداکد هلبضف ءازجا OAS بودا

 كياسنا هسیا Go i a> cle ناد » موفو رداف

 لاوز « ندقرفش ولردیه تولادعب یتسهماصا یازحا وا

 هر هدسرک هنسهرآ dhol یازحا هقشاب ۰ ندنروص

 هنسهروم هاقو ندلدېنو عايض ردق هبه راو ها

 . ردقوت ملام ر

 مد GM رضح ele قلاخ ۰ مکح رداق وک

 کو كرور دتا قلعت هب هبلصا یازجاو یحور هدهداعا

 تولالبت یناسنا لکه abl مض هیلضف ءازجا هدزآ رب
 یک ینیدلوا

 . رردتا سح هنعوج كحور abl Atel یازجا

 oD هد ی ذعتو مس © رورو-ہ هماقاو هداعا

GT bal حبضوتو ریرقت هج هلو تو 
OUR Cnr ey 

ens wr dal oy a »يهداعد فرا سنا قح هلوا  

 لکا نانا کد كیاتسناز « ینلوا یرغ كاا

 قلعا هدحاو دسح ول Va (gh دحاو یش هل رهدیا

 بک یاش » <glilys eget A 9( كحهدیا

 . رر ودنا طوةس هنندنک

 هننراعلوت تابحر و قوس هللادع كيادمش تلذک

 5 رولوا عفدنم هدتامش <A هلس هل وا دراو اد

 وش مکیدتا نالوج هدنسهددنع لحاوس زونه

 ais مکج هلی هدا هدلا قرالاد هسروغ (Rabe قم رحم

 رظن فرص ندرمشلو we SS hy رادتمق

 هنعوقو موزا slic“ كیازحو ثعل زکلا 5 مروےدا

 فداصت sala) be Moc TUL pam مالعا یاملع راد

Sak!هللا ضرع یرهاوز رهاوج  ETTکجهدبا  . 
Visهک لاحا  gbهدندهلاقم عوضوم نانلوا دع  



S64) dalie gh Yo كج هاب دی | YES UT + Awe te 

  wyهعامحا ’ dledرو را یهمظع تسها هد زدن رظذ

N هد ttl La 
 شرردالاوا (b> Gade CF Godly هدافتسا رظن

 همکلکعهما عضو هیهدافتسا رمشم طاقتلالاب هدیرانا و

 راو یدعبام . یدشمالوا یضار کوک

de pat “dl — — 

 هنيه ندوا ارز . ردنساح lat GIF نیم ند

 یراضمو عفانم كمدا دالوا he ندا (ole ضر

 (od | یسهاج gadis كنقوقح BK كرەديا نا

 ىلع هنقوقح كالم ج اسم ne لسم یک ینیدر دنلوب

 هللا Lit یزکیدومع aes یا ریارب هلتباعر مهبنایم

 site ارز زکیدا aby ندردغ ا

 Chars » محع كيعو . رکدنلواقلخ ندابایرب وات | رب

 هةن دوام شب بهای« هاس تا ۰ تر
dyeردقو یناححرولضفر  ot be.تلیضفتوافت  

GATاقنا  Lhe Jyنالوادراو هدنلأم . ردهلبرابتعا  

 der Gill یواح یهو خاصنو call یااصو
 . زامهلو درفر (Gaby دنم dam Yoda Hel تعلرش

 یالوط ندعناوم ض» ,Grab I هک هراحهب

 ماکحا غیبت dy هلیبس یراتمزالم هتوکس كنبابرا
 مدع هضهشد قیاقح !dat كسان ماوعو ندنکیدمهبدبا

 شمایغوا یثان ندنراعالطا
 صا هدلاح یه» ندنون ةاکشم قرهوطزوهضارقنا هلسس

 SHEN 93 هللا هسقو زکسدمراباارکنلانعیهن «فورعلاب
 یک یاعطف هملظم SU هتسهحرفار <ob n یالقع

Albyوست ا طاسم ءزکرزوایرهنتف  ostهدننومطم « ؟  

daly تاضرع pals! 

 ۰ یدشلوشود قدصام هش رش ثبدح نالوا رداص

 تماو هرزوا ینیدلوا یعواعم كل هکنوج

 by ۰ یدروک باصم قوحر هدنامزر زا هموح

 نالوعوفو oda هود تایر هسلا یس دام باس

 یشر, هقشب ندزملساکتو تلاطب هلالفغ ندنابیغرت
 ید ندو یون ناس a GIANG gine ببس . ردلکد

 .زامهلوب یثرب هقشب ندزمدک رح <b نالوا هدنفالخ

dle “leضرع  Gada!ندماکحا غلبت هلیلود هلهجو  
 كتعیرش بابرا هدهسردبا لکد رکنم « باسا ندیا عنم

 ندهیعرش تیلوئسم قرهلیوط روذعم هلیبس عناوموب
 . رد ددر Ge زار یراکج هم هلتروق

 هدنسوصخ یتثاقح نالعا كنيم نرد dy ندنوب
 FH درفیه ندمالسا لها dey ندزعاوخا هااشنا

Faeتربغو یس هلشدج لاک ادب « الام ردق  
 هدو هک ردراو 5653 دما هوحولالک نم هنکچ هدا

 . AS هلوصح هلکما رظن شیرد Gry ییا
oeندنرط سان ماوع كتيهالسا ماع :  

 یتهازت dale ندهعورمشم ne لاعفا نالوا باکترا

blyانش نالوا دانسا ندیراف رط تلالضو یوه . 

 « كدي ند abl مهفت ینشاک gi ار هیلکلاب ندرلدع

 ثنهفداص تسدمو یمظعا سوما كيهمققح تداعس

 . ردقعالکا هزوک هضارتعا بایرایتفیدنل ون یربک | كلام

 gil 4.0 -| تلاد هرزوا لاوموش هتشلا

ieماوقا  adoreمرغ  Girt!قوحر هدروص  

 كب كرەديا كرد gee ند تولع كفاصناو رکف بارا

 . زردبا دیها ین راکجهرتسوک لباع رب كور
adeاب وروا كيالمح ضس  OLSهنسهرضاح  

 یەک كلي هبماللسا Cabs یرلکدتسا دعرخ اتبسوشراق

 رب حماح GLE Ny هجراکم و تمالس Coe رب

 نامز قوج هلتمج ینیدلوا تداعسو حالف روتسد

 هلقتورو هشعش لاک ord bys كنا مج راطقا نیزسکمع

 هالروص ناع هب 4سا | (ob راهش ناو Jé یلص هلوا

 نالوا قح كرلنا-نا کنوج

 or ندن راکدملس یتقىقح قحا یرلضارتعا هدشر

 ; ردقح هبالشا هراس



Fk, 

OLE) تمادن هقاس ضارتعا هحااس یتفیقح . ربلک 

. poke ناسا bts ناسا 

 هساا هجو یجنکیا  tleیک ندسد ساسا همالسا

 داوم نانلوا لاعدا ندنف رط نیظعاو لمح ماطر

  Whey pte gdلاحو ارز ردکعا یس هنسهلازاو و

 یلکش ءادوس هطق رر هدنفارشا نیج كند ند

 6h qin elie ناعذا و hie AS زج قرەلآ

 . رویلوا یسازمسا
 ندنکلوا glial موزا Hers ینکیا و

 حالص Ada | هموح ص تما ارز . ردمدقا

 . ردسانتم هللاهاو لامعا كيا یداسفو

 ندنساماع هنوف

sakیهو د  

EEN 

  Beتایدا ¬

 ناضهر عادو

Jسانلل یده نآرفلا هف لزا یذلا ناضهد رهش  
 [ ناقرفااو یدهاا نم تاسو

 كنس ىا نىم ols ! ماجا ترفغم نازک ee یا

 . روییدیا سیدقو لب یناش
 eee لیفک كنسهورخاو ogo تداعس كتتما

 نانلو یروآ فرش لا ۰ SN avert یارفدو
 یاضیبدب كنمدنفا مسو هيلع هللا ىلص انا رالاس هلفاق
 ?bod PAS ۰ تومن همان داعا Sow sl + هزحعم

 ناب Salle ماکحا « یتلالج داب كنس هدنرهروس

 . رويدا

 Wael cal « كنوک یه ۰ كعاسیه : ەق
LGندهبهلا تازا  » Sr SFباباهر ندهورخا  

 . رددهاش رر + هطساو رر هنسالوا

 1 Sata لبلح دنس یا

 هسا oS JS تنارونر هقشاب هدکرازودنوک

٩۳ -- uF 
- 

 راشرو توالح !aoa قوش هرک كم هتننارونوا

 هلتتسن هي هراس !Qh“ كسدقم بشیه .ردراو تداع

 هدردق هلل نالوا صوصخم اکس یکی ندلوا ردق بش ررب

waverفرار  
 هطغ ?oye نولو ! ناضمر یا ۰ ! حوا

 ء هلا برض dil دیدم « هلتحیصنو ظعو : هک كساشخم

 ضرف هدنس « هراکم هراما سفن نایعالصوا هلشآآ یتح

 . روسرک هتعاطا blo هللا جوروا نالوا

 ۰. هو روم ه ۱ بزا

 WN po ولرود یه كکناقولخم نالوا كعادیا رثا

 قبال Sings هکتیهولا ۰ ی راهبرطف تیاباقو هیحور
 05, هلاکلیبوا هد كسروییاب ۰ my gobo هدنروصرپ

 ! كسروسدا سا

 انعم « هلبظفل . gules عیاد يهدکرلا ! یهلا

 هدریو ! رو رکف « رو تربصب كحهل بهروک هلیس

 - هیہلا اواو غهالک | هلبا رکف وا . ملهروک ah pact وا
 C 51 تربع« boxy SG doo) 9S "یلاعم کا

 كرما رب هدداسفو نوک bey ! Goal cull برا
 راتفرک هرلازج BT ردق هل < (Ande تعاطا ها

 هدا تموکح « ندکهلزا هلا تنطاس ء .کرلءدقلوا

 ثوعبم هقاخ مومع قرالوا ML Gey ندکهاتالج

 کتیدحا oly یهدنس-هیسدق دی LS pia نالوا

Obedروضح « كرالوف نایلوا مار هنسهیعطق ماکحاو  
 . هراهدخاوم LE هدننوک یعومع عاهجا یکدکک اب

 ۰ ردراقجالوا راحود هرلالب هب

 ندراکوس هج راداقتعا یدنک هدوا ۰ ندراکوب
A LYS!هدامآ هناح كرت نوجا یرطاخ  olyضارغا  

 MLS ۰ یدقیقتح بحاص كتمظع . یراسادف هود

 ءزکس نوحیساضر ley نس نالوا ییداو یلزا كلام

 نوح راتعفنم GAT هدوا « قمروط چا cele نوا

alادف قمروط  eri yhراز لوب  > orجوروا  



٩ — uF 

 «یزهتسب هلا ] لصا هسراردبا قاقختسا "یراناتوط
Grok » ] er؟ رازالوا  

 کف هدست ee كرامه رمشول هتشيا < نوو

 « نونم ندرلندما لاتتما (ely نالوا نونسم اا دک مو

Qo aclهدننع بر روضح هد  Sakeنوشدو  

 هدنروص « LE gb db yh جوروا . یدتیک قرالوا

 یواسم بحاص راکهرکوص ۰ سیا هدتقبقح یواسم
 . رلبدلوا

 روضح لاک الادعر ی رفانم تدم  فیرش ناضهر

‘allكلرهدیا لاوحا ضرع  Satesهک  : 
: obadly رسلا Leb 

 cable رفاسم als تدمر هب هدم تها « ن

 cle pti كمرشبم کیا یک نابعش . بجر نوجا قلوا
dln te gaatب ی یعوج كب ندکر الوق 9 مدلک  

 EWS Gans هدیرابضم 6 یدالقوتوف هلا

 CAEN هد لوق یک ینیدامروص dhe یمکیدلک نوجا هنو
orا هدرلذدیا ازہسا هژرلن دا لوو  ِ 

 ۱ مرا وقعا |

 یرهش نابعشو atl yd بجر ) همرارادناممم « ن
 فن رو نایب یمدنک هلیف رش ثیدح ( یتمارش ناضهرو
 الا ماما هلیتباور هربیهولا كلوق ءرکوص ندکدتیا
 - باوا تحتف ناضمر ناکاذا ) : یهدمقح كندا
 تدارش ( نطاشلا تلسلسو مج باونا تقلغو هجرلا

 كح هبدباهدنبو ی_راالوا نیما ندنب هجنیجوم یرهیدم
 Haga LIS كحوروا هصالاو كنااطو تادابع

STكويب  SL eyندنیطایش طلست قرهلوا تیدوبع  
 or ls تاذلاب هکنوجو یغجەلوا ظوفحو نیما عبطلاب

oleدهبهل | » yیتنجهنل  SPS)ماصلاالا همدا نا  

 ها زوک هللا وکار ین Shi ( ه یزجا اناو یلوه

 فا cA Mash Se kh تداهش# یاب مدنالعآ
by LU aye Yl)راتدوبع ةفبظو كرها  

 .رایدشیلاچ هیافیاممتءتسا ردق عیب

iol 

 ! تما صالخ هطساو یا

 هلکدس ds هدلاح زمکیدمهدیا تباعر هاش ال کقوتح

 نلک هدوهظ هدنس هکنوح زروسدبا قوقح لالحت-ا

 ۰ لکد ,chal ob اکس ۰ تمحو را بو تایلجم

 تافک هوفع den یرانهعا هسرولوا all دا

Cl> |۰ رددودح یو عساو هدهجرد  

 : ! محراب روفغاب
 OV INGE لح هنلیاج نومضم (یوهلا نعقطعنیامو)

Lan Viaناضمر ماصنم ) كکیدسا قاطنا هنمدنفا  

 ی وا هلیسهدژم ( هبنذنم مدقنام هلرفغ ًاباستحاو اتاعا

 (O98 یتیسدق زءزیزع نامممودو یور بآ كمرکم
 هدنرادو نارفغو وفع رهظم هلزعد ناوخا نوت

 یزهلقلروس نادنخو ناداش قرالوا تمالس لان

 ! برا تیا لوق « زردبا SL ندکهاک رد
 we Fle نالوا جردنم هدف 2 ناضر هتشبا

 ییدربتک هلوصح كردب انایرمس Cb یتامعاكن دمع تما
 FY 5( هدتما یصاونو شعا لثم «یدل !cle سح

cae a»شلوا مارباب یلحللاب هلیتیموق « هلیتنادد ءهلیتفاطل  
 . هقیقرو هلیلج همعننم انباع عنا ام ds هند. ردشلک

aesمار اب  pe 

 ردا واح نآ كيرسهر تقو رب

 ردبا وقف ناشن هتشاا كماص هدژم

 جوی زر Ale رورس نمو»
 :جایتحا Gy هطاشن بک هلېلو وهل

 لالطاوذ بر ey نیمز قااخ یا

 لالم چیه همرتسوک هد تما نس

 یرلنآ لیق رشم هلتدعسم ولرود یه

 یرلناهزو رود هللا نع لاک نیک
 ندندارفا هبملع تيم

 فراع درج



Hol 

 یتاه یادصر

 - اقوس هجرلنوک Wake كلاع Os yy كلومناتسا

 ag S29 GE هاسو ناریدلوط ین راق
 ی زکو اقذف ؟ یدروللسکو نوعا ه اب تیرح

 ‘ aos ندریظر یوامس . یدروهتسیا كما مکحت

 یا دود كمولظم .یدرو د اراص سا Yo poly یونعم

 . یرلینوهال chile ۰ یدومص هلکوب هلیکوب ېک
 توعد هداحا Abd هلزاونلد تامغن روربحور یناردم

yy alتیاده ربهر "لعش رب هنفاشکنا كلابقتسا مالط ؛  

 فراعرب Gant هیواز یشراق هب be "یرحو . یدروارآ

 لیربج enh hee بولق oe ا تقیقح
Nicهلیسهطساو  ( انف اودهاح نذلا و reteالس ) 

 تکرحوش :هک ی دروب دما ریشد و رول دیا نمر هنلیاج مکح

 . ردهقلطم تما عاجا ؛تلم ٌهقفتم

 ىلع یتما (FY یتفاوت هفلطم مکح یاضر

  رودبا باطخ هنو . رددب وم هلمرتحم یرتا ( ةلالضلا

 هدنو .ردنلادعءایهاشر یماسا نوناق !سانلااما :هکید
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allyلوا  or۱ ردقمشدلاح 4 اص>تسا هد  
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 بشزاح دادغب و ماشو باح مولا ندنزو تیر مدع

 یدمش . یدلاق ر هدنوا یراهاکتسد كن راشاهو

 یراشاقو ME yy «دنسهحرد مکلف یلوا

 port Ty LS الشم كەتا ردا لامعتسا
 هکلورلپا adele عږانص هدنامز زا كرهلدبا داشک

 . رالشاب

dy yey oerهنر ندنرهراب كاطو سدقم  

 هدنهآ قلوا زاساود هلتقفش رح قاف
 : Sey یرافک كنمراهانک نک زمو

one 

 زمغیدلوا راحود em دود-عما تواس رود

 زاو ندتهاغس و فارسا نالوا Od ple كا كالاوحا

 زمشیداوا یرادالوا كن رانداق Ble کسا seul رک

 . رولیالکا
 هكرارسلءع Gass نالو هد وا (Re ee عم

gaiكرها راب:عا هسرلزوس هناراکش  SEردق یغیدلوا  

 داحا ! Ponte نوجا قاوتروق قواح ندرالاحوش
tow!1  

 Swim چاقر ندبا وزرا قلاق هدنجراخ كداحاوب

 ole Gl as ندز GLB هحرد یتحو dake تلم

 dy Sor is etal ناباش Gad bol مومع

 . ردنالوا نیما

 هدهسلا قوج كب Jia قحهللوا درس هدثح و

 لاغشا هداز ندنو Eby رادتمق (Hid ناس

 هجاح ماليا رابتخا یراصتخا هبرکف كماخا
 و

 س

 هللما كنا هدافت-ا ندزدلاع Vind «كيارتسوآ

 راکفا Sle یمهمولعم Mts هنانکش قوقح هدزءملع
 شعا رزو رز یهاتسود تایسح هدنتسابف وم

 EE E فرق هو
 راک فا قرهلوا یمهیعیسط 2 اتن هلدل وم سحوش .ردشهلیا

 شاوالصاح ترفرب ییتشهدیئراقهنسهعتما ی رتسوا هدتما

obeysكراکفا  Gtalk Gasضمبهرزوا قاوا  
 hee ناه هدلاح یادلوا زمیلم شو رس تی بابرا
 - الشاب کما هالک هک یراسف نالوا GV pene ابرتسوآ
 هناراهلهجوو یادشو مزع تام راکفا هجرک . ردراشم

(gailهایرتسوا و  poy Yasنااشی۔اروا یداصتقا 4  

al pers Siرفر هدزعاشو مزع  jane Aasطقف ؛  

 هد قجآ لوب thas ًاجمردن كنءوسک رب Ge وصخ هزمتیلم
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 یملیوس زوس ییارب هدیابوب . ردهظحالم نایاش زارب
 . : زرویدیا دع ندهفیطو

  ud hyd vpات رو ۱۱۳
 نوساوا هسرولوا  bg Sy, Halle OS yیسلم

 یمسج یافم كزمتلم سف « زادا ددر چیه هدنخادلوا

 مدآ رب نک سف هنشاب و ار و دانه  Aloهتسهر

erie | یخادل وا ble ‘ یغردل وال رت نوشنک هسردک 

 زیکج كلجوک هسمیک .
 ترض» : هکر دنمهیلم slaty tee تاباحما طقف

 Fel رارصا هدزعاداع Sal مازاتسا یمهیدامو هبونعم
 melts لاسو عونره كجەدبا cul یزعداعسو
 نالوا ءزمتیلم ك ف هلع هاش . زیامروط ورک
 pares} یلاما سف SV نوسلوا هسرولواهت یتیطوبیم
 LH Lar دوخابو هسا یر صوصح هراولایرتسوا

 ET ییدلوا در ناباشو رضمندن رظن Abed شال وقو
 وا هغمارآ ,pret هقشل هدنلخاد زمتام هسرولش

 , (jad سح موزا تقو

 ig لزوک كي یرلهقرباف Spy هناخسف هکولاح
 یرادت سف هدتسن یوم جایتحا . رویدیا لاما

 ندفرط So عیسوت یرلهقبرافوب ندفرطر, نوجا
 ءدنانتوت ۰ ردللدبا erat cart josh ندکی
 تکرشرب . ردبرارجات سف عبطلاب قجهآ مدآ كلبا

USIیدنک دنامز زآ كب هسلینالشاب هشيا نوکوب هلبا  
 هبایرتسسواو . زرالشاب all زعدنک یف نالوا زلام
 كجاتحا «رولوا شلاق هدزمتکلم Ld نویلیمرپ ندیک
 كنسهش sl سف رب هدنامز دعاسم وش ییدرتسوک موزا
 نوآ د ا ر ا روصت ناکمامدعرپ هدنسیسأت
 یغیدلوا موکع کمامروک یزوب ههر اف هقشبندن رانامرکد
 نما فرط رب ندیدمش ی رالما GT كردا لو
 . ردا باح ا

 نااش A ندررظن هفت شاللوفو هحصل | طظفخ

Sk, 
 زوس هدیابوب هجنلک هنتمج ینیدملوا بواوا ضارتعا
 . زرویمروک موزا هلی هکمهلبوس

 بولوا شوبرس رب ینادتبا كي : هسسیا راهالک هک
Se keeندنامحمدعهرومغب و ندناضاس هرزوا  

 داتا شول رس یرانو هبلع مر . ردلکد ییشناللوف

 . ردیعیبط زمکچ هیمدیا
 ءرافباق لاکشالا ALE نالیدبا لاقتنا ندهالک هک
dolزامالوا رادفرط هنمیمعل هلهجو ر چیه  . 

slنالیدبا لامعتسا ی  MUSهدراشاب ضعب -  

Keقوا انتتسم یراقابلاق رانا سکرچ یراوس نالبر  
 . SIG راغاب — ab رش

NS ؛ زروینآ یزمسف ندزمتموصخ shins! 
 راغلب كرهیملب زكا  FSزرویک .

 هنسلام كا كسف یزوجوا كا SUG هلیصوصخ
 هدزمتکلع هدنتتسن جابتحا هن یک ینیدلوا لداعم
 هیداصتتا تعفنمر yes ردلکد ope یخد ک راد

  onliزرویلوا شعا .
 ونوا هدننوش  : § Lasهدکلام لدتعم یک زمتکلم

BUG.شوب ریس  th CIALیلشیر ولا هدندنرظن  
Splines cSt heel یزمسف لصاما . رداکد 

é Lasts | 

 — یرلناملسم هنسو —

 زونوا ود كنمراشادرق ناماسم كسره - هنسوب
 یراقدلوا شمروک ندنتهو < Liesl odd jb هنس

Bleتداسنا  » alanتبدم  [Lesو تافاستعاو  Ky 

 ee. fi و هردو اش
 ۱ . ردمولعم هبلم
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 لام: هنیدنک یرفاتشو كتتموکح اب رتسوآ

 تشت هنسارجا نوجا قملق  Gaelهناشیدا رود .

  Fl daly Jud HT gabe pty gh lasكلم

 ید ساسا ر نیتم یسهبموح راکفا ؛هنالاظ "یمایس

  wksیدعا مت هرلقانشوب ندا داسا هس رزوا

Cre ينو- یراقانشو ندنرطرب هملاظ تموکحو 
 [ Ube oaروح هتغارف ندقوقح  . Gallرکید

 هرزوا قلوا رپظلا وق ر هور كنىدصقم ندفرط

 ! aeهدهنسوپ ندقو  oly > 3K) 53 olyدلوا -

(GEN بیغرو قیوشت . یدروس هبهروا یت راق 
 شا ندناسناورخ  CPP.یدتنا بلح هی هنسوب

 زو یددع هنروصو  Eندکس  oreنالوا

 زونوا یراکلوتف  aeکب ناسکس زو ییا هدنفرظ

 هن-هدعم یهنتسول مه یسرغوط اهد . یدلبا غالبا

  Jersظوحام یعوقو كراراج هد مهو قعوق هلح رب
 نالوا  Leleهلالقنسا  mileyءرزوا كا لکشت

 .یدهتسا قعوف JE Oily sy یسیهو هنسوب

 السا یارف . Gaal وغل یرابکمیمو یصوصخ

Adeمورح ندهینادتنا بتاکم  Malمازتلا ی  bh 

 فّوا . !Goa فرصآ یک ییدتسیا ینملسم فاقوا

sling ayiaیلابرتسوا و هراتو زج هیمالسا  odo gale 

 قوقح ع ون یه « رائاملتسم Gold . یدلدا شح

Apeمس ماظم وب . یدلقارب مورح ندیعیطو  
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 ۷۳ = هفیح
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 . زر یراق ندرطاخ یرلیش deal وح
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 GN املسم نارا
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ullهلرلوز را كور كب ینکجهدیا قرو تیدوجوم  
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 < فارغلت ؛ رووا
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 تروفشارف س لوا ن رشت ۲ < ترونشارف

  yeرابضتسا ندز ریت كس  « SESیر ربت |

lash oFیوط هرز وا قلآ  amt rl gusرار  

 Bees د ناک یلوا یسمدای ورا رویاط
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 . رداکد Go ge هللااشنا ثداوح وش

 بک ۰ ججچس

 راراغلب
 كناسارخو نارا . ردندهبناروت ماوقا راراغلب

 Kile نانلو هدفرط هوا ندنسهملاشو هقرش دودح

 . GI رلردیا هیمسآ « نارو » مدق سرف
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 ردشعاط هدنتلا یسموح مان « كروت » هجایفارغ .

 ردیوسنم هنقرع كروت راراغلب هيلع ءاثب .
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 هدنراربو راروس GE بویملوا یلغاب هغار gh نطو
shineنع هحفدلوا جاتحا راحودو هحف  deleبوتقلاق  
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ALI ودرا نوتلا یراقلناخ مب رقو ONS 
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 FHS .رارد راکسوه كب هلواحو P59 ردا م
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 . ردراشعا لوق
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 عناوهدنبونج elie gb شاک ردق aT هنوط هبلورلبا

 هرومعم دالب نالو هدنلا كرامور تقولوا بولوا

 یر ندنکیدشا باج ی راعمط رظن هتبنم یراحو

 هننراتشدمیرلارواو . راشعا نق | ردق ءراناقلابقرهشآ

 هدیرلنالاق هدورکو . راشما نطوت كرهروک شیر ولا
 3 رد رلشم صاح هن bb فردم

 قازق هرخ الاب راندا فقوت هدنسمل ام افلوو

 Sel sh كرللابولوا لخاد able رز كن راناخ



 قحا نايب

 a jal < دنر را رر . و راشما لوک
 یرلکالا راد . ردشلراب یفانم كنسهیمالسا كولم
 یراغلب هدربخا .poe شعا be هدنمسا « یراغل »

 BS طخ هدنراشاط رانعو شقلو یراهبارخ كنسەدلب

 SS و هلرلنوب كرك شلروک WES slay هل
 هنسهزوم غروبسرتپ یغوچر, كنهفوشکم تاک وکسم
 مازتماهلرارانات ودرا نوتل TL راراغابوب [۱] ردشلروتوک

weds ol Jeb!دوخابو . راشاوا لخاد  tadهمور  
 . Jo pred gb بولک هنراشادقرا نلک

 كله وبن ترم یرادورو هنسهطا مراب ناقن اب كرلراغلب
 راشم اطالتخا هلرامور لاحرد . ردفداصم هنسد ات رب 2

 عانا همور بهذمو تاداعو لوصا « راشمر و بولا رق

 ۰ رد رلشملا

 ABS هاک هحنلک هد رلهساس تایح مرا نت

 هلرهلبا لیکشت هلقتسم تموکح هدننوطستسد كناسلور
 Steal یتحو deel Ja le دیدمو دیدش هلرلمور

 . ردرلشهربتک ردق هنیراراوج هینیطذطسق ی راتراف یاپ
a. - ~ os 11 rte 

 هداضمو | 00 an Joyمور كرهشود  Ae} 2dهقر

 یحاغوغ و Gad bo pels ۰ ردراشلوا داقنم هنتعاطا
 هدهسیا شملیشبلاح هندی دم هلبدودح OWL كرابدمرو

 تابصق و یرق قرهلیاب هنیراتریص برغو بونج كراناقلاب
 . ردهمامهنل وا تسنام ەر ل

 هنس زوشل ترد هدنسهطا مرا ناقلاب راراغلب هتشا

 . ردرلشعا مایا راصا هدلاح ود

corte ۳زادنا یاب هلايا مور ندنزکد هرم رم  
 هلفو هنردا هدنفرظ هللق تدم نایناع Ob نالوا

 هفرصت had Sub یتسهووا میم هللا ریخست یرارهش
 لیسو كنود ( سنازب ) مورو ندن abl لاخدا
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 راراغلب راب po ین. فّلاوط نالوا ae هدنتمج روا

 dle رابرص هد را وا نکل ۰ ردراشمشود هشالن

 فیض Ade ءانیو مسقنم ههرادا Si dol ینونجو

 .را دیا یلتوق اهد ندرار اغلب هن هدرل هاا bua هماسقنا

 بولوا Citing قرفتم نوت نوتب راراغاب هکنوچ
cbروک ذم یلاو راغاب رب هدنمسا یسوناص وص هدح راوتلا  

 تاصقویود | دودحم یدوفو مکح syle كنو هدهسا

 Ale 935 ید در زو هاسورو ماکح یهدهمه»

 . ردهدقلشالک | ندننایرج ثروص

glee gee هدنرلتلوص كلا ءراناقلاب Abie 

 اا وا یهو یل  COME Mableدد ر را

det ja » grime برص « GALS > Soe ىج رب 
 هجي  sil Sadتلاخد ضرع ندنراوقررق یعاکح

 یزاغ راکدنوادخ . ردراشملیا  ۸٩۱ CH perهدنح رات

 هوصوق  jarنع هنس هک  Usكرلراغلب هدن  poهقافنا هلرلب

LAL یلع هداز ولردناج مظعا زو نوجما قاوا عنام 

 راشم یاشابو شمردنوک هاتسراغلپ  SIیتساسژور راغلب

Abe كناتسراذاب هلکما لاخدا هتعاطا تحت Sir 

Re د تاو ی ندا 

 Wale تلود رلرا_غلب رابتعا ندروک ذه خرا
tleعیطم یراودنک . ردراشم رک هنیدادع  

 فرصتم هدنرهش هراداو راکتعاتقو ناقشالاحو

 hie هلناغر ېده هدنفرظ هنس زویشب هتل ود ندنراقدلوا
 .رثردبا هدأت هلتقو ی رلبریما GIG ادعام ندن راقدم

bl ensیراشز  eadionly Ula7  

 كيهناهاش Vy هلیمایضنا هدکنتکربو ضیف كنغارپوط
 نالوا هدنلو A هسللاب یتنما و شاسآ و یکدز لا
 هداف اسم Sele نوا نکس bid race یالق هوط

ae Fy,ردیک  Klیدیا زلآ حالس هقشب ندنسهبوص . 
 SE یتساوعد هسنلوا باج هب Sis نوما یوعدر

 Lai pos هتل ود A S243 كنضاف dhe هسا
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 ۹ Geol قمراب یدک elie نومرو لاوز

 . یدبا ix ندهمکح كردبا اعد وند
 لترحا زا لاو poe هلا هدنناکاتفح یبا مور

 Sal رازافلپ رلهمشا

 ۱ تیعرو لو
 « مملیب یدلوا هل Gals لوا »

SF cllله دنا  : G yimیدابع  Gullندا  

 هبرارومأم Se مزب هلتقو رد رارومأم هیلدعو هیکلم
 صاخ ناشن رطاخو مان ادزنابز ین راناشو لاح كناضق
 ندهبربخ تایظنت . pA dK هرروصت رلهصق نالوا ماعو

 0 ی ویا طه توک مریض
 Wy بتکمو كيهکلم بتکم مدق بوروک مورا

 ندآشنمر هسزلوا چیه یشرومأم AY, J کشت

oeتیشآ  says! staalوا مک و  

 قرهفار مع نامز قوح ین هب ربخ دصاقم راقل رس

ee >ك « تاواغا < هکلم  ONیدمهلسروق  . 

eo Aolهنسءیهاق ةوق كتلود . یدلوا فادر کو  

 هحفدامقح سس . GAEY تقاطهتاکش زاوا عفرەدەعېت

 ا هکر ح هب \ 65 !pa هدروما یالوا

coastتاماظننانلوا رشن وون ءرکص ندناالو لیکشت .  

 دع لفکتم یهولطم تادعمو یهرادا ماظتنا نیناوقو
 روت ك تاعاتخا قرهتوا

caiهلس هسلن وشود .  oo) gailتولاقهدیرزوا دغاک یو  

 بهذم فالتخا . یدا دوقفم تاسلعفو CT ارجا
 نایمهدیا راهظا CF خوسر هتلود ینالوط ندتسذجو

ee S35 5>لزوک لا كيهمریدنصبا ی رهییلق  
dyو هلا قوقح ناما  Lasهنمومع  » “Winsامهم  
orlرو هلی هرلرطاخ هسبا هلئسموب .  orرابتکم .  

 بودوتوا هدکلر Goal هعس راسو راغلب هدیوجآ
 هتفادص Ge هفدهر ی Wie dey كا هر

 فسألاعم de نوکوب لکد هدرانامزوا !He قوس
 هدراناسنا هک pe . ردلک د ندراش زمغیدلوا لوغشم

sol, 

 . رویمهنلواعنمو عفر یسهصاخ رگفتو یجایتحا لیصحت
 RSA هدنالو هنوط وشراق هننلزسدقو hale تلود

 ۱۳ رسا ا مشت ashi) elle :رولجا
 رضم هنتسابس كنلود . روریدلوط یناهذ كلافطا
 كناشاب تحدم . یدا روبلیحاص CAF تموصخ

gbداسو هدنکللاو هب  og a gdقرهلوا هعفد یج ر  

 هتنالولخاد abl هیلالتخا قارواقوجرب یتساضعا جاقرب
 سا ترش هغو ۳ هت شيا .یدشامهلوا قفوم هدهسا

 ناتسراغلبرب یلزایتما هدنسهرفنوقنیل رب ندنرامخت داسفوب

 یلابا قرش “ییا مود هدر. یلسنرپ
 تکو ی هتنراب رطف دادعتسا كرلراغلب تیراتخو

 دهها هاکن الوجر

 Gri So! BIBS |لصن هلتما القتسا كتلمرب نالوا

roردشمالاق هدراظنانامز قوح  . soe 

 ا ا هتس یرکب شیوا سا وسا
SSGشملبا نارم  > Joy437 طلاسو  AST 

 ۰ شلوا ماتم هلتفرعمو تسدم تاضوف Glo < شلدا

 هلتیقف ga تاماظنو لوصا نالوا Gob هدبدمتم كلام

 ناقلاب كتلم كجوکو لصااو 6 شادا. قسطت

 هب همسایس تالاقم « ینیدلوا كلام هلامقتسا هدنسهرب زج

es: 
 هل راکادف jae تیهعذا تا ارحا ردقو

Petal تاپ 

 شمشل ۳ da SF هس زوبش ۰

 هتسراو

 هال اراشعا هب هر اع هرادا ۰

 رادجایروج نابمرو وک رو هقسشا نده رکسع تالد

Slyیرلقدروطبودا فرص# « رلحینک هرابشابجوق  

 هدهسیا راشمالشاب Kathy Sly GV gb ندراهنیزخ

 كرهديا Lil هدهران | یرارکف » the تیح و راچنک

 یرانیقیچو GIL كرءهرتسوک لعفلاب یهیدام عفانمو

 ودرا هدرب Ath یتحو bradley "اهرک و ًاعوط

 حال غراب ردناسکل | سنرپ . رد راشم lim قرصم

 هدیودبارکمع هدنامز زآ یقلموب نایلوافولأم هلیلامعتسا
 tal Ab لئا هده راح رب نالک هعوقو هلا ناتسبرص

eslردهتسراو ندحاصرا  

Ee <` نا 
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 - !Yo قادوسرا 4 اص وصخ | بح وم eal رادتفا یدنک رارافلب قرهلوا تاهام ab ws مظع

 رکسع doy تقو لوا هدلبا مور لوغشم dee | هبایعیبط قوسواکمر و Sad هدایز ONS د هنراتیلباقو

 باتو بآ هنوک ندنوک هغاقراثو و tly وق هفمرامش
 ۰ ردراشمهر و

 هللا کل هلباق Wang) ebay یجراخ
 هوراقو یجوت راظنا ,ناتسراغلب نالوا شاک هدوجو

Cs ybكب كمر وج  code | abهردیاسکلا سن رب  

 SGI ناتسراغلبرب ath یدنک هداز آ ندنتاصو هبسور

 یحاص یوق منع یک فولوبناتسا كرهشود هنسادوس

 BE ی ذوق 4. 9( dal « راکفا مه یروسج درب

 ی راریوصت كراج ینرداراقبچ Ge هدنسوشراق كقلخ
 - هلا تدش زارا هدنسهحرد Ged بوک وس ندراراود

 -وباتساو شمروک تاشام ندایرتسوآ و شمتسیا قامطلاب
 فرط نوجا كمرتسوک ندقح تروص ینکلسموش فول

dle ols.1 . زدم هضحع رامطا هب  

od ر NS هل هفطو ماعا resi) wy, 

 رواب کیا  Slyهلرکسع روباط  wad"یا مور بونیا
 ردشّما نالعا یقاما هناتسرافلب كنیقرش ۰)۱۳۰۷(
Ko كکب رب نالوا بوصنم lly ندیهاشداپ فرط 
tl زواج تسد "هلاطا ناهک ان wells تلابا رب 

 هدهع یک یبدتا لکشت بدات هلسور هدنناد دج
  leندا اضما یتسهدهاعم نلر یالوط ندنسلوا

(5s یسهلح A دو es وخ هنکت همطعم لود 

HE cS > طخ Sel SIF) ین کک 
  Mealyی دات هلبا حالس یا  doveهدهراشعا

pot كنالکو che بوسا فلاخ اوه هدلوبناتسا 

 كنکلبلاو قرش “لبا مور ةوالع هنسرب ناتسراغابو

 قح كنلودو شعالغاب هیولناط شيا هلیتروص یہجوت
  aieارج كیاتسراغلبو رادهنخر  Ley Ssاموش

 ردشلوا دیازیم ۰

 هلیسیدربناپ قابا رب ey كزمتیک اح Ape قوقح
 ءوس هدزملاهاو کسغ مهو هدایوروا مه یسلوا لاعاب

 . Gol دوجوم هدنتلآ حالس

 قرهوا نابرف ap jE SN ین
tel Gage elتدمر فولون اتساو  Seeنات  

 ی رلکدکید ه غار gh تیلم هدهسیا شهلرا افا 9

 لاح هک هلو ش . ردشلاص هارو خاش بوموروق نادف

eeهدناتسرافاپ ةعاحا  Foیسایس  PODهل رومظ  

 ندن SSK یتموکح ٌراداو قعارق AST |هدهیاریوص

 ندا Owl هللروص و بولوا ثداح یرالوصا قعاق

 فیعض الا ی ال وارادف رط هب هاء تل و د ند هق رف ترد هج ول شاب

 یرادفرط gabe راغلب gar طارقوم هدو تسیلانویسانو

 559 Flee WE اح تلود (Gods یوق كا نالوا
quaeیالوقو شاو شاو قراما ناتسراغلب  SYS 

 هنلالقتسا نالعاو هنکیدسا هدلا یتبلالةتسا قوقح عونره
Ors beچیه هقشا  dale yام هدهساکد روصتم  ale tg 

ork rileمساو اهد یدودح یراهتچ لالتخا  

 Seale ودک امو هنفیدشا ضوا هل gland نیمز هناتسراغلپ رب

 ه>فدسلوا یهنلعف ale laa hacer“ لود تالالتخا

 كنم feats ade تلودو هتکیداک هلاحرب a gad لباق ربغ

 یطوقس bab هدیامع یابورو و نروس غاب هنکعا

Gaalتعحلصم هرادآ » هلاعشا لوه لاوحاوش نالوا  » 

glide dhlبودا  Alyseهم اقم ک.دیایو  

 کج رو 15< یر ندقازوا ا ده
 یم هدیدنلو رک امام وب نوا هم هناحو دم

 نیعلاو سأرلایع هسردبا UF ay هدنوئش تا ص
 5 rey ۳ نکر روط بو رضاح ه ih هل هلماعم

 تربحو هلولو رب كوس (as هی روا یک هفراش هقعا صر

I GL 

 انعر « یننحه«موقوا دولوم »هزل كراراغلب رب
abeلقتسم ببس هلالقتسا نالعا كن هداحفوشک . كدا  
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 ربغ هدیفیدلوا یتا Le نکل . زمهناسا هنفیدلوا
 وا نامزه و ممصمو بت صناذ یتفک لالقتساردرکزم

 بجوم یزمبجیآ هرب ندرب Orci! SF یالعا
 نر تلو م یت نالوا فرات یدا یدلوا

 فاص !were للم نوو ندلآ یزمسوه زونه

 Sete] dale یزع ورد تایسح نالوا یمیمصو
 یتموکح ابرتسوآ . ردالود For ge كنابرتسوآ هدلاح

eyههشيدناو مهو نوجا ییا كنسهعطق كسرهو  

 یهو نوستوط قوباج یلا ردقوب هکردیللوا شمشود
 هنیراپدنک هلا ایفا Ho یراراغاب وشراق هلاتحا ولرد
 نو فا زاده

zatینا وشراق هزملود یسهقلو كنارتسوآ  

 .ردزشلوا ررضتم تاعفدلاب ندنود . ردهدکمرتسوک یلزو

 هدرفس (Qh ثدح هلا هیسور ALY ۱۱۸ هله زا

risersبودا ط_ہوت  (ub Bea HX Calle 

 زسکرادنو قرءدادل ۲ Gale تلود stl دعو

 هد سود نوسروط هوش ملات کو قرهفارب

 هنب . ردمولعم کیدلیا برح نالعا هر ًاقفتم هلبا هبسور
 راد هنغاتسود یتاود ایرتسوآ هدنرفس ۱۲۰۱ abl هيسور

 یحهدا تکر حندلوبناتسا كنودرا نکیشمر و تانیمأت
GKباب یسحلبا  aleهلیلاسرا ربرقترب  GAT 

 . یدیشملیا غلبت GOIN برح نالعا هدکشلود
 تلود نالوا شمشبل | هکمروک یراقل زسافو والثموب

Ae Ueهلی القتسسا نالعا كناتسراغاب نوكوب نوجا  
 ق0ا ا م yo یاس هارو تکو هتسو
 . یدلکد

 هیسایس ةدیز

 یشیاسا و نکس 6 تاسابس هدنجا هتفهوت

Hol 

 اتم شاو شاو . یدلوا لئاز رلهشیدنا نالوا

 اجا تاققد و تارک اذم ریسه ۲ ۱

 قلارا رب قالا كکسیه هنسونو ییالقتسا كناتسراغاب

 قحهلوا بل هن روه هراع هدنسهز زح هش ناقلاب

 . هتشا . یدا شادا نامت و نظ لا كبر رب

bys ust 9هرلهشل دبا هدف  wreیدشلوا . JJ. 

Ca heدمع وشراق ه هماعع  ANASنیمضل ی رلهلماعم  

 wet هللراک ادف یراکح ءرنسوک نوا رمعلو
 هسلاقم یغاراک ادف یرلکح هلبا رابتخا نامز یراکدشرک

 هس-رارویروک نوها FLAT یهراعح رکا كردبا
 هدیرلتجهلوا دقم هدهظفاح tas ناوک

 Gas Tee سهاط «lp طقف . یدشمنابوس

 Mesa) Noy pull هدو بولوا ترابع ندنیمخمنو

 نالعا كياتسراءلب al هدتقبقح .یدا یناک کما

S|و هنو  Svمَ هنکلام  bi,كما  

 كنابرتسوآ .ییدشود هنلا كنابرتسوآ Oy هدنسهعاد

 یر ندرلهنس «ییدتا تل آ هنسهیسایس عفانم یناتسراغلب

Lg TLنهلسب رالما هدنرزوا  Public » cn Soy 

 « كنرللما و هسرزوا ینالعا كتیطوشم ندفرط

 Svs هنسون بوروک girl sl هعایص ك را

 هد Sahl نامضآ یعادض هدزوس هدننروص قلا هلبماع

 Belle هطورشم تموکح كنابرتسوا go « یدنلیوس
 ها یدوع Moria ءرادا Ayer وك رام هنءفانم

/ Oli slabs ینح هلوا» al هرابلابرتسوآ ood BUS 

 CS یزعاقبشو تاحالصا Yard «Ley هللا

 هد ینج هلبشدلاح هتمجو ندنغح هلوا هلبسو oda رب دقارب

 . یدلل وا هعاشا

 هنانع تموکح كلاشرام نوراب یرفس اسالآ
 راد هنغیدلوا مزال كمشرک ههراحم هلنات-راغلب نوجما

 هدارو كرانالآ هدزوس نانلوا تیاور یفیدلوا شملیوس

 ندرلفادلرف Sos وج نوجا هداعا یدادءتسا رود

 . GAM تلت هرزوا قلوا

۱ 



 قل اناس

 ینیدلوا شمهملیوس زوسرب dey Che nie اینامآ
 تموکح AUT و كنابرتسوا یک god وا نالعا

ibyتی ای  Syین  KENیراق دلوا  

 < يا هحیبو هل رهنلبوس

JSGایرنسوآ قلارآ رب ۰ یدلنتتسا كادبا حرحصت  

 كناسنانآ مات نوجما ارتدوا « ندنفرط یدمعیلو

 یر ندرلەنس . ran هرص قج مالک آ ق

 orbs ندقافنا اسوا نالوا لخاد هشثم قاها

 سا .LBL یدلک نامز کحهروک .gurl یدروک

oJ.هدهحرد 4  Sek saeتاسف  AUT,یناتسود  

 زنج هالک | یدمش

oo gillیدنل وا هعاشا  . 

Rae peeنالوا لصاح "مد  

jadaیا دل را رادتمق  aneهدنلبمژ  

aby,هچ  

 هه رش لئاس» هدننابسایس اپوروا LUT هلبا ارتسوآ
 Sed ابرتسوآ .یدلرتسوک یقومو عضو وشراق
 تاور یهداوا شمنایوس ندنفرط دناسدرف قودشرا

oy هدیاناس 

LUT طقف . یدارضوا هبذکت هدرازوس و LISI 

wrt gf راکفا هلبا تاهیاش Ty یتایسانم ابرتسرا و 

  dueنظ ۰ رئدبا بیقمت یندصقم كملبا حاضیا
 رلیدعا توف یدصقمو هکرونلوا .

 لالقتسا نالعا كناتسراتفلب هک و ی
 نیر ندا ope هنرزوا قالا كک~ رھ هنسول و

 یراهلئسم نالیا لالخا یتسهدام جاقرب كسهدهاعم

ae can Seeادا  by sglهنتفد راظناثانسهماءهم لود  

 و ناداغوا هالخ یهفاهو قوةح < یدشسا عضو

 ی هففام كدمعو قح رر ae وتستور, یرلهءقو

 Oo bingo ندا تنابص !ah flea یدمعو قح و

 4m راخ هرتاکنا هدهردن ول هرزوا یتادلوا مولعم .یدتسا

 یرظا هبحراخ هبسور هلا یهض دراودا ریس یرطان

 ثح عوضوم لئاسم و هدنسهرا یسلووژا وسوم

 ۰ یدلدیا

 قرهناوا لوق ینیلکت سنارفوق hele تموکح
 یدیدحتو نامت كداوم كجلدبا هرکاذم هدسنارفنوق

va — ie 
 یمژور و هدهساارف CHV pele هژور ر نوجا

 ترم یتهج و هد gene ا لاتا . ىدا بوصت

Gosهج هلو  ada)یلوسق رهظم كناود ترد  
 تموکح هدو . Gab و هژور ر هدندادعتسا قلوا

 al ارتسوا نددنفرط LUT . cod را خب هبهینامع

cia Sheهلیطرش قوا نراقم هنفدصآ و لوق كنه اع  

 بسکت یعطق كنهژورپ . یداریدلس جهدك هسنارفنوق
 مات فالتلا هدنسهرآ یراق ایوروا نوجما یا

 دند ا ile تموکح GIN py BE هلوصح
 . روندما NAN كمرتسوک تقفاوم

Sveاذم هدسنارفوق هحنسهنساق  (geoاضتقا  

 « شمالبلوس GUY sb هژور رب راد هداوم ندا

 KA yf هد یا شلدیا ث

 را هند اف Se “9 ردرور قعلوا Says مسوعان زونه

: F هد Jane كب هژورب ۳ er 

  ENات  csهدهب روا هسرزوا  Gey eeرا

  obهکر دیلملو <

 يردمش نوا در دوخا تب وصتو  oeنان الرمضاح

aeلوف هرو ۲ کو هدهماْهع  

 نانلوا نایمرد نوجما لیست ینارک اذم راهژورپ
 .ردنلعلوا دع هدنسهحرد تاعلاطمو تاظح الم

ella gsو نوا لک یار اد  
abl aeقج هل رضاح یفالت | نیمز هدنسهرآ ناتسراغلب  

 فالتنا هدلو و یک Gael نابرج تارک اذم هدنروص

Ly aeهبیلاع باب ندنفرط یریفس ایرتسوآ كنيفيلکت  
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 دیس = قمالکا یزاجحما كناشلا مظع نآ رق ناروط

 هدهدنسهیشاح GUS ریسفت كنىراترضح Gh < فرش



AN — هفت 

 Sabb یکیفیدلوا هداغاب ayes یرلقدرورب تراشا

 gle Sede هلوا رسم هلتغالب قوذ یلیصح ابو
 Tle dade لقعرب نیسمایب كرك نیسلیب هجخرع كرك
 هلبا هعلاطم راظن رب یجەر و ديرو هرزوا (gad ناس

 هلوا لصاح قرهلوا یعومعو یالوژ اهد .ندنل الدتسا

 thie a هح هدهد روص ییدلدا Uns کج ەل

Gor!هل هلوا توبن نارق هلسما هديا لالدتسا هر $6  

 و د لو دفا لس یارف - هما ندنکج

 BG adil Gis) AE AS Mb ۰دو مشو نوک مع
 نوجماییهاک نانئمطا كل هیناسنا هبنادجو تعانق هدنفح

GOT WLCردو رکف ینفناو  gol Mel 
 نارق كليا شتفو ققدن یتیدلوا لام هل كايد

 . ردشلروس صا ارا US هدناسا لک
 اردو هنساهتنا ندنسادتا رو اذ كلاع

 یدیهسلیب هلوا دوشم هلیریمطقو ریقآ ۰ یادوجوم
 باسنک ۱ هلتلوپس gpl ةفرعم ءرکص ندنادومشم نانا

Graton!هلا هفرعم نوجا تیرشب هدروصو .  
Cal The £4تقووا و . یدزلاق تالکشم بولوا  

iarمار لسر  Qanl pamو اهد  ALSهده صر  

 ..لکد دعاسم اکو رمشب تردق Sb ب . یدراروالو

 تامولعم رله-لوا نوف GLe dey ردق ه رائاسنا

 دودح ردق یرلعفوم Sor Fl SLI یراهدوبش

 تكجهدیا لاصیا هفراعم Se بنا CHL .رویلوب
 ۰ . روللاق ترا julie روت هطساو

 بسانتم dhl هبلقع Cad هرشب CVE یالوط ندنود

 هد كنه رمشب تفرعم «سراو یکح .Chie رد_ثملوا

ly Glهسقو  subgهدما لوا « لقع هبلع ءا ..  
 ا تمکع هدلط هرکص بوالعاب ندنسیدنک

 .ریلیب هبلبا
 هنسرالقع LL قوچرب HEL رالشاب ندهطقوب

Gee gatیرابدنک بورمهرر دتا لوبق هلیب ینایمدب ۰  
lelaاعرب  wahراشم د مرویملی هسلروص هل قرهیناط  

 قم انا

ROSهیفامعم  Anyدن ها  ASندنفرطیسارب  

ob byدنا  «Syl thyندکءد ؟ وارده  SAS 

 BAN شمهمهید قوب مربخ ندیش رپ چیه بورمهلآ
 هنکج هی هدیا هدافا نیش لع كلقع رظن هدیراقوچرب یک
 هجور هد ( فذااوم ( راد و هک ردرلشهتسا قلوا لئاق

soles ld 6 asi 

 ی olitel خسانت بول هرو هدناتسدنه هلیتفقو — ٩

 راغن رانو هکردهف thy نانلوا ob هبنمسو ندا 21

clicاءعطق هدیشر هقشا هده هدیا.هلا 4  deهدافا ناش  

 . ردرلشما اعدا یکچهبءهدیا

dels — ۲تایرظن هکردیسهفرف رب ندنویضابر نلک  
 هدنابهلا بولوا دین یتیطق هدنابضابر زکلاب كنهيلقع
 ئاق ینکج real لصاح یش ر, ادعام ندینظ مکح
 .ردگلفا

 هليا ىلقع رظن 4مللا هفرعم هکردهدحالم aw اط س م

 don رب GET اعدالاب ie adsl SE الصا لوصو
 Gal هسهصوصخح تاننقلت لقعلا قوفام Chet یسدق

 pst رس انو نویمال« یهدز؛امز .ردراشا تیفک

 یحنکیاو یجب هدیمظعا مق كنونف بایرا یک یتیدلوا
 . ردرلش«هتسلا قمشالوط هدنرلاطخ "یداو 4455

 SHAAN اطعا یسهلج كرلنوب کردبیف یساروث
 هدیبرلارءدو راشما اطعا القع هن ینییءقمکح چوا وش

 هردرلشمهتسا كما مایق هناسا هللا adie ob bei هجهداس

 . رددوج وم هلثحام فارطا هدهمالک بک

 _ یتحبحم كركف هدهلقع تایرظن هسیا مالسا ءاملع

 فارتعا ینالکشم یهدنصوصخ كما قیرفت ندنمیقس
 تیما ییدرو كنابلا لیلج نأرق ,hy هلکسملیا
 هدهن 6 لممم نوتبسب هل یلقع قرهل | one ندهصوصخ

 تسبرس ردق كجهدبا كلدنسإ دوخ هدهلئسم یه
 یسهمایوج DLT سح كناسنا ماع : هکلب ۰ ردرلشقارب

 GET ۰ ءدتفرعم bd یه Foc el GALT هلقوس
 Pon لقع رون هدنقیقح هحاس یه یتیدنلو هدنسوه



Hol AV — 4? 

Wiad ربافرب LEEW asa GAS بویلشیا oy ss مکحرب نوسلوا HH كلقع ادتبا frabl ذات حاتفمو 

 ؟ یلکد روبلبتآ هدورش SF قرهالرف ندنرلقبا | هقشب Gale le تالیصفت ء رکصن (S02 تعجا ص هنسعطق

 . ردرلشءهلکب ندهطساو

 هکیدرلریلس el نوت لصن ىلقع مالسا ءاملع
 یاده دش ۰ قوج ردق هل ی اردا هط-او « ناسنا

 هجوت رب كلا هدلاح یه نوسلوا هسرولوا قداص ردق هب

 هلا یرورض جایتحا هنسدمطق کج رو هنصوصخم

 وکحور ون AT دلاردا نئازخ .ردوا كردم .ردحاتم

pateمالسا ءاملع .  ficدش لصن  jane هبناط  

Jie phir» Soo) aلح هلدرحم  celینسهبعاد  
 شقارب هدالوبهو تروص رب Gly هفسالف نایشاط

 یرلکدتا لیحندناسق gre وا هه وشراح كرازابیهدواو

 CHAT 58( قمقیب CAB مایتلاو قرخ لباقان
ssشمردشا وا رانامز  GIN . 

 ee ا هناطسف وس ۱ لوقع بایرا یا

 .aS a ندزکیدنک زکفاب Sas ند رب
 ییوسنعم رون نالوا كج هلک بوغوط یرضوط هزکی

 راباتک دنام هفتم نوسف .نوک 9 . رک

 نالوا شما لكشت یعوضوم كنامولعم یسولوط
 با یرلنوشیسهصق كزوس نوزوا هدنتحزکسف

pple 5S je 237 

Ol--ilصاوخ ناه ؛سوسح دوجو وشنادد  

AUC Le gfتیرثوم ۰ تیلعف یک یسهکاذف رب  
gallinaفاصوا  chines؛قردلوا یک واجر  

os J59 obزمغیدلوا هدکم«هنکچ ی راروماجنیشرق  
 یسهداع داوم « یرلبوچ یراروج كعار gh هرق
 HL هلئروص هره هنفرط هله ؛ بولیزوس ندننایم
 WAL VTS hy بسانتم dye bei دمو رزج قەسلوا
 ماف هزوریف ةق ر len « بولارا-ط یک شما كلام

 ردق هنارجا ندارد و نالوا شنود dd بک
 (Syed نالوجو صقر tle هلا زورفهلو دجو رب

 وش نالوا هرطاف تردق بودحم ناسنا هدلاحوش

 شما دلو هجنمکح (بارتنم هقلخ ) ندینادک اخ مر

 . ردشزات لفطرب

 ردق یماوه ۰ فح ردق یمجح هدنجما تاشاک
 BILAN تقور . ردشعض هدردق يلفبفخ « فیفخ

 هاکتل نع تفور « هدهنا تاریحح تقور .هدضرا

 ىرلار چھ او ندد مارآ هدردب باص

 هدنفور نوجا كما Ser یصاوخقوحر نارملوب

 ۔ راوو بواب ote pt SE نوکت نلنند ردام مر

 age نهد هللا رادورک یالیواو ر هرکص ندقدنال
 Bx) Non رب هکر دتفاط 8 silty pol هابح

 stale 0757 طقف راو یدوحو .ردنود تيهنکیارب

 یوق ردق رونار نکل راو Gem ۰ لکد نیم ردق
 هلبتارطاخ كن هلداحرب شمع لوا هنس زونوا . لکد
 هئوشود هیوشود هکرو وا ose هشارطد شاتر ay وا

 ربدقن ینعوقو هرکص هنس هجرانویلیم aS رواوا مرو
Sk)هلیسازف ناح هنشن كلما رب  Shبغ یروعش  

 . ردا

 دع ل هل وا قو

 یراتوق SE كا كلاع هکردنرطف ,Bey نانا
ew ty) aTةر یهدنلخاد ۰ ردنوز یشراق  

 BE قعاوص یحهدبا pti هحننلق رتکلا هلبا هکرح
 ندنراهم تسد . رفار هدنجا تعاس (AD یلاع

 ندننغآ . رولوا راتسکاع Ee هلا یعرب ناقبج

 هنب یکیفیدلوا رامرات راتیندم diy تفجر, ناقیچ
 ۱ . رولوب be هزات هلزوس تفچرب

 aw ونعم طب رخ یهدننطاب هکردیوکلمرپ dye ناسنا

 ءر دش راق هدنسهناخ اونا .ردا ماسترا تانک هدندزوا

 . رابا اشاع و ریس یرلامس هدنرزوا بتک فلاح یفید



AA — هغی 

 یسهحاسره لمالا رو كفاشکتسا مشچ

Croكالفاو ضرا ریس هک میل  cael 

 Se قوذ رب هقشب Grd gh بویمهدیا Cold هلکعد
 قئاقح هج Olid ندهدام یاوق نوتب . ریلسکوب هلبا

GIF Atleرولوب لوب ندنالباقتم نیئاوق هنقدصتو . 
 . رشلراق هرلکام هلسهبلاع lai هکرولوا نانا

 .ریلییاص ble تالضف هلیسهیلاوتم CS هک ردراو ناسنا

 هدنجا تلامح یمهیبیغ تب رہظم هکرولوا ناسنا
 ثادحا تلدعم هدنجا ماظم یمهنسح تاب « تفرعم

 - اختفرعم یسهبناطیش ON gui هکردراو ناسنا . ردا

  oly! toby oeتشحو ی دعم  olرلبا .

 تاوما ندنسافاهحه هکرولواناسنا  nh yoناسنا

 هک ردراو  lyمومس كلاع ی۹ رک  Gloریاسک 3

psa is) whoa ییضاوو 9 هک رولوا ناسنا. 

ME By نوجکیدمهرتسوک ریقحرب هقشب ندنسیدنک 
  sarees Ceنا ۱ ریو ناف شب
 هکردراو  nSبحاصر هقش ندنسیدنک یروفو

 قانوعرف « نمهتسبا قلوا لئاق هندوجو كنابرک
 . رشنلاح هکمکید مایها هتسیداو

 یندنک ke) ay چه هدلاع هکرولوا ناسنا

aeراکنا  salتاعنتم هک رولوا ناسنا هن .  Nas 

oFردک ردق 15  . 
 رو وشود هکردسادم یف عیدی رس رب ناسنا ىلصامللاو

 . رتتساا یکیدتنا لم ود ودیا لم هکیدلس لک

 ینیدشاجره هکراوردقوش .ریشیلاج beh ینکیدتسیاره
 BUS یسهدارا « ع-او یک اردا bh دوخاب « راپا اب

baهد قو طرش یلاعفا  Jebریل ی ولع «  » dle 

 قلانام

Ssدوح ا تش ا ۰  

 ضرع رایتوسان هک تكسمشتحهن . یولع«ن مرک یا

 راده صحو دشتسه ندهرورم هصرصخوا هلا جایتحا

 هکدکود رلشاب بولوا عرضت یادکنهد نوجما قلوا
 Sap ye لاک تب رح تقیقحهدکتررف هلک طاس داو: طاشن
 . رویل را امور تردقم لذي

 ete ely | كتاذمو رنف مع كل را هجا مكرم جتلم
 هدنسالب نافوط ale كکلزسلاط oby هدنسهرآ
 ةصاخ كغيدلوا لوبحم نکیا هدقلوا نالا هلتناغ ىاجلا

astروبلوا رابتحم تما ناک را وا هکتار واع  . 

Jai Selاک هک كسقیقر منع رب قیفشک اح رب  mt 
 صا موکح Mines قو ale نادحو لها نوت

 هدنجا تلاع سو تلاذن Old Ade . ردکمکحو

slesمشورا صالارخآ هدنشدوبع یمادوس كمهردو  

 . رارول وا راحود هنملا باذع

 ) مهردلا در سعت راتدلا At ست )

 كيرع بیج موق هکرداصیصخ هل هدنسمرک یا
 زکلاب كسرف «دادما هئاصمو باونیهدن-ءاتشو فص

God yh np by cree cleكردبا دادو رامظا  ‘ 

 شلو دوجو نداطعو تفأر راحاصم هلرلن راقم

 Chey بآ ۰ یراتقفش لالز هکردنزعو د ج ر,
 هرز نارایوق دایرف هلک اج هني یادص شطعلا

 هک لوا راو لوا راو مرک یا !rgb بارم- م

 یقرش هللا نافرع do یراقدلرا قاختم كرلکلام
 یس هلاصحت-ا chy كما اقا i de ماء العا

 ۱۳و۱۵ جر یود ءدارقف line هكدتبا مایهاو
Bey را یا. ا نوا یهام dey | ۰ ie دصاقم Ue shall. رتسیا Gate 

  Lot Goیاب هنامزو نیمز .. رسيا كنا .

  Gaul ۱راو
 لدنرامزالم مام سرد دی زیاب

  Qiuید هوح وك

Soe 

 - ادجو كتما یافصا كسیهاکزرک كرازجاع یهانب
 GUE راونا كنس ناسحا ةعشا ندا عالا هدن ران

 هنوع Hise IGN یلتو رص راسحقیقر !bis هدرابلق

 هاکدانتسا « نایادک سرددم ردکنابانع جذوعا ۰ كفاطلا

es mor 



Sob 

 انوش هد ..ناماو دو دم ند س ا كسناکیاوس

 رادیاپ اهدناقرب كما رنالاب اهدناقرب كردق هدرلنوسلبد

 .نوسلوا

 زاونلده زاونحو رم OFF هرش) عو تحامس یا

 مومغم هرهچره هلکشوشب یامس هک كسیاحبس همیدورب

 تار ey رثأت بآ LS مشچیه . رویلوا مستم

 نوحش» هلکنافتلا هوس اجتلاتسدیه . روبجاص ترسم

 . رونود هیرک هلحاهسا ناحیه طرف قرهلوا

 فصآ . تولع راطخا كلوا فصا تحامس یا

 .كسه وغ daly ردبا تلذمو رقف نیش كح كربخا

 یدک هات و تااطا هک ردمزن ردق وا تفوصوم

 odin كفو ,ge ردفاحتم .sel هلس ندنفاقح:-ا

 2 ر هدننالماعم ن وت هدنساضوا هدنساضق هدنسا مش

 كتلمكکیدسا هجوت بونود .( حایرحامسلا ) .ردیداعس

 . كسینار هبهوم رب ردیا pay لیهست یناکحا

 ةلهسلا هحمسلا ةف لاب تشعر

 هرهج ضع allel یللافس ob تحامسیا

 صلاصخ كمهداملا قیفش هن ةناملسلا رك هن ردیا تفطاع

ste) gladeكکيزات لابل  GLA)هلبا هنا سح هدنلق  

 . راشقوا هلراهد نخ راکشزاون یراموحع نانی یج

 بوک ریا هدرورپ یرلءهراجم یرالیفس هدک ale شوغآ

 هلک تمعن ناو وریپ هې ها < تست سوار

olayوا  rgdراهدنلات لد .  oyنیشو  AKنزح  

 . رویجاص رلهمغن LT Sub كردبا كرت یلاو

ealنرز هک كساب یب فیرظ غص رب نس  

 ران ریشخ ناشفاو ص ءرورغاب رارون هکدتنازاو رب كرلوانق
 تملط هسرانالوافولأمهلتن اندو ت عبط هدرویلیدیشیا

 هرونم هلوا whee بولاق هدا هدیدم

 صرح ةماح یرلکدنورو هک هناسک انوا افساو

 ی رلتدل وا تساسنا هصیقر روم هت رشد lle هلعمط و

Gols! Gobراروینا و مان هدنجما تافغباوخر قسم . 

 هفیح — ۸٩
 ت

 ه ىلج ةیوس هغو ربقف هبناجاو براقا lee یا
pleكس  sesیواسم یک باکترا و لح  

 ی بودا دو Ja é كسا aby شەدم كقالخا

 قرهلوا كیرشو فدارم اکتهد دوج Wal دوجو

 Als او

 قارحا ی دوجوم نوتس هدلماک دوجو . دوج یا

 كنيداوا هکمریلس لاکو كآرارح رب لاک oe ردا

 . كدلبا سابتفاوذخا ندلک لضف حابصمو رون رهوج
 هلل اس هل قبتلف ام دال هسفنریغ هفک یف نکی م ولف

 ھھھ

 لئاسم نالوا .acs یفده ated _| ند

Pod? 

ez! )دعبام لدهن  ) 

 ؟یعهیوا Sasol حیجرت هقطنم Gat زس
 رکا ۰ ردهدنسهباتم جبه هب رج هلتبسن هقطنم هک وب لاح

Glamندرلغامد ابات او ةرطف  dopeهدرشب رکف  
SLAGکیوج ای هسیا راو ه هادا هدانند .ه  

ha Fیراح و . رددودحم كب ییبطت نیمز  BAN 
oo dyزاماراب هشيا هحقداوا همقطنم تالالدت-ا هل  . 

 كلذك . ردة إم لرد ر 02049 ینه رح رکف هیاساا

atهدقطم  No Fy. eeیاو توق هحرد  

 . ردشعلوا نہ ا هدةطنم

 نالف ضنالف الثم dune زکفلو روتقود زس

 هدلاح زکیدلسس هرحتلاب (gay یضیع كاکلهتسخ

 تامولهموث نکردبا عضو یزکصبخشت هدنتح ضرمرب
 رر زکفیدلوا هدنقرف ۰ زکهلیبهدبا هدافتس-ا ندهسرج

 NAN یکوش هدهتسخو :رولوا deal glee سابق

 OW هادوحور نرو ح lel وو رددو-> وم

 هک کسرید ریلک مزال یسنلو شلوا التم هکلهتسخ



٩۰ — ie 
 Sth ؛هبسح Malady یسارغص هکاح و Sy هتشا

 1 هرزوا قلوا هرج هیضق ر ینارکو ندناس وسع

us؛ردلکد یثرب هقشاب ند.ةطم  wileyىج ر  orkid 

 هب رج هدهیضق SN و زکهدهاشم و سح كزس
lAندنوب هسیا  GY gbهذخاّوم قاعنم  Par) 

 BN یلانحا قملیک اب هدبرج هکزکسرو-ییروک
 رر HS ظوفح « روییدبا یربت ندنوب Glee هدلاح
 یمابوف هرخ الاب ol یتح . رویللو هدنسیرجما یتسبرس
 هد وچ كيهقبتع تایراظن SC oak ye gta} هنادیم
 . ردن رابع ندهسرج ماکحا

 هدب غ یاصقا .هلمجو ینج هلرثالکا ندنالیصفوش
 فوقو هنثحابم زمهوزل كا Nighy مولع نالوا رشآنم

 JAAS راو to Jae فبعض كا « ناشیلاح Sel ادب

ODTیرازو ک كنبراراکشتسرپ تفرعمو لع  
 یساردنا یااف ولو در کام داهل «هدنکوا
 .هجردو ههممم مولع ماطر نالوا هدافتسا یاری هلحر

 My .ردندلاوحا GY هفسأت Tae یرللاق هناکس هدرا
 ینسٍاو راونا طبهم thers Soe مولع هدزمتکل۶

ou»سرادم  SiGجع نم  » CLSتاعقانم » 

 لصحر دود# نرو oF فصن JAY كياسنا

 - < یک یرلکدا نط ترابع ندنامولعم دودح هلا

 - هجا Anat ون نالوا عجار هفموقوا 4 رع یسهص

 هدهدافاو سارد ما. ةمو (thee wv ملکت GY هدنس

 یتیدلوا ردنا یخدرل:الوا ردتقم هما صر رقت ند ام هلکک

 - وهو نونظ یک وب نالوا عقاو Call اجرو ؛ رارلپوس

 دنتسم هراقل-شلک اب هدا Glare saw « كال

 تبا هدهلئسم نوجا نهذ فرت هنف رطق مالک ایغیدلوا

 یتقیقحو قح هک رام روڪ تبروبحر, هدن رايد نکو
 نالوا ترابع ندکمهمروکموزل هنمالکا لکد قمامهالکا

 HF 6 SF نوجما ناسا هدنسشراق تود شهدمو

 : ری

 فاصنا سحر قحافوا هدرالق Gan هن زب طقف

 قم اناس

 را یدنک یهدال قیاقحو ‘ كماس هر دنابوا

 - السا مولع ؛ كتفرءم نایعدم _ضعب نهم هديا رب دقت

 - هبیلاجارکفرب یضواع هل هدنفح Jue زرط «كلەيم

 Clb هدنمهمدقم هرزوا قل.ثالکا !Gals كلام

 چاقرب slo ههطقنو ندبا لاغشا تبسانم عقوم رب مهم

 . زکجهلبوس زوم
 : مولع ناتوقوا هدسرادم !Spats مولعم الوا

 هحوا هحنلشاب هرزوا قلوا de poy «.اقعو 4م يع

 ندرلرا شملیزاب 4 ع یه AMY saul ماقا

 gals! eet نزلا دوصقم هدهسریاددبا ساہتقا

isقمالوا هل لاو تم تقیفح کلب هجم رع  

 نوجنا هعرسش مولع Lat oly abl هبلقع مولع هرزوا

 هدسرادم هلتهجوش .ربزلو هدالاح لئاسوو یداىم

 كجهل هديا تمدخ هیهبعرش pyle « یع لیصحت

 تردق هاررمو تارواح ؛ ردیا اضتفا قلوا هدزرط

SLITلکد هدنروص كجهردتا  . 

 وما rab po هجم رع Bh كلا Soria هبهققدوب
 ا لا نلس هم مقوج لا هللا سسقلا
 ود نانا لاج هدنجما نورف و راصعا یرلترهش تبص

 یرلکدملی Af رع هدنسهجرد یراشعم كب ىع مطاعا
 اش طظفاع «كندنفا کوش ینود We نالوا ققح

 هنسرد هلنهزاتعیاملع ینوکو .كکب فاطاع كنسدنفا

 قضا ءوا زب کنو۔ج . زردبا حجر یفلوا رضاح

 لع الثم هلبا هجم رع زمکجهلرک وا ندیعمصا « ندسیتلا
 By < یدخ ام نالوا شلزاب هدهةف لوصا «هدمالک

olaوا ایناه هدزاماالکآ هدلاح یراقدلوا  » dle 

ety!54 ییا  ookہل نم هجم مع رصاق نالوا ترابع  
 .ز رالک آ

 ok تلع طقفو رصاق « هج هلو هز « هرکوص

 .اضم زاوصا نالوا قفاومو BE نوا زملیصحم

 لوصا ی pas هک رر دشت del هل وا هد ص تاذلاب

 هدنسهاس تردق یرلک دتا تاستكا | ندهدوک ذم ة٤ دق



 قمل ا نایب
lesهمر دسک  GLYهنعضو ملعت  deقفوم  SAAN 

 GUT زونه « كلوصا «OU ی رود ee هدلاح

 . ردشمهلروک ییدردشت NUN لوصحمر هدنعک ۰
cilكتققحو یرایضتقم « یرلبدشم هللایدنفایهذ  

 ۰ ردحاٌضتا هنوع ترسم

 Gob هنئودح كنلثم كمروشود هب هسردم ینهلئسم
 نم وم لا هسبا تاشقام نالوا ن رس

 راندا 338 هرکص ندننافوط ارجو نوچ « قیاقح
 ند دعاوق « كماملع ندا سرف ینکیدلک مزال قلوا
 Sl هدنونفو مولع نانلوب ی رادم هقمالک | یعالسا
 هک ردشلک یرلیا ندنرالوا شقارب هداشک quale یهشقام

 OF ناه < Sib ندیا سرد ندروت 2

 هقشاب هدنسهجبتن كندياهنن تاشقانموب کج هدیا فداصت

 عاف هلنقو . رولوا شم هدلا یتف قمالکآ زوس ۰ یفرب
 ییاعصم روتفود ندا ماود هنر ندنراسرد GL عماح

Leb isteبردود  wile > jjندیونفو مولع یراقدلوا  

 هننردلوایراسرد هرکف نیناوق Alby یعومعویلاع هدایز
 ثح عقوم یهبعرش ماکحا « كناملع . eal شا مکح
 ۰ ی cw ley كرەنىكج ندکا عضو ه هشقانمو

 نظ ی راک دتسيا كمر دتا دانتسا هنساسا تالزصتیا وسم

bolهدنامز نبع  Gain calleثمروشود هبهسردم  

 شقاتم SoS ردا داسا قام تا
shelfراردبلامراو هنقرف كن راقدلوا هدکا درس , 

 كنغوچ ندراندبا هدافاو سیردن یهروک ذم مولع

aedنوجما مجیم نیرعت هدنشاب كريمض رب الثمو  
 هدون doe هنتهج یسام هالک | ی دردندم هلکب هج راتعاس

dap gleردیعیمطكي هدنراغن كران دا قق دت ندنی ین هروک . 

 ردقوا ؛ زدراو رهطق شما ردق وا د ا یا
 eth هبهیلط یرلنو هک Las یرغوط هاصقتسا ققامعا

 dod دعوت كلام هتفالطر tiene ملعم نالوا فاکم هلا

 Sib هدهعرد ینکلربهر یتحو . JET لکد نکم

 + ندسنکوا oo glad زرتحم 6 AST كنيملعتم ناهذا

٩۱ — ise 

 قمالرا بوشوف هلیتیوزومو تعرس ناور با رب ولو
 یلشوقو «یلشنیایکوب .هلسردمزال Ad ST زار نوجا
 ندانلورو تاذ ندا تلالد هدرالو ىلىتنىقىج < لشرک

 لفتم » glen GT We < هسروسدک ندمهلهدنس

byشاص هش  gsi5 ردیا همللس  ool.ییاثما  Job 

 « ندقطنم « همکلسم قیفررب نالوا كلام هبهز رجرب
 هدرا هرص gar als Me تاطلتحمو تاهجوم الاغ

 : هشرزوا یماع لاحسحر ندا نایرج رمز

olyلوا بحاص هک هقطان  Wyكنهآ كناسنا  

oleمدیا شید رازوب  . 
 ناوبهدنسهاثم یمابترا لبحررب كنينامم تاعطق
keنیست ین راعج ص ارت  UEهد یسهلئسم  BO VILLE 
 یلدا هدصوصخ و و ؛ ردا تک تنها هد سل

 هب ىلع ینککنیلو » هب یلو یتهالک كنيلع هجا سم رب
 هلتمج یکج هلبهلوا بیس هراقلشیلک ب ردق كمرردیک

aتکرح هاسوسوم ردق هل  هساننارواد زرساراسح ردو  

 : . ردراو یر هسلیدیا
Jbl Mae A Aeیدوجو كيافعض هدننابم  

 زج وشراف هب هققد مواع هلو یک یفیدلوا یعیبط
 كم GI . روالرا سح هداز Leo ناصقو

 ندزح +! ee ترسع Ori oes نکا

 هدكما yet psc کر نلک یرلبا ندهعاضن تاقو

 ارو ) ندننبداوا GLA ههعاضب JS. tho یخ
 قازبسقح weal هل هدکمرو یمکح ( دوبمالکا
 : رولوا

 كماعم هيا مولع Ub ناداط یاردا تذل

 6 یدوصقم یاسا قرەشاب da is 6 هت ز یهدنر رقت

 =Ass ole « 45! So y ۰ رار د هز وک یهدافتسا حود

 Sale قیدصتو عوضوم tel هدنسادتا AS ره

 راسرد ممم Cale هجرلبآ اضعبو هجرانوک رت اد هتراهلژم

 prt تلع « یعوضوم .Chany Ctl رد رس

 قوح ؟ هک ردیلکد Clade | Coley هلبقح هنا نابع



ay — i 

 Groby Gash وس هج ص ندا مع هسردم < یر

 كال صحرا توا .ردا قوس هراظتا یلوسح كنسەك.ام

Cubیندلوا یشر هقشاب ید ارم  walleنالوا کد  

 کوب صوصخاب - هدیلوصح كتم
 ۰ ردلکد

 ایام, كتا سرد سا دم ا هک ر ارا, هداکنوتش

 Fo ندنرظن daw ae مولع نالوا یمهبققح

 Bye زروسما اعدا یغبادنل و هتسراو ندنحاسحا حالصا

 !sha وزرا -ن

 یرک هدهحرد قجهناتوا ۰ ندزمفالسا هدهیمالسا مولع

 تراو هقشح واع تورا هارتوا acl . سعلق

 یی نالوا jel هدنقح مالسا ند Jal هسلسهلوا

 دسر tl هلولو مز 2599( Jol pel ی ‘ رارکف

 وشراق هنمهمملع تباهم ؛ رولوا باغ ند«مایدمشیا

gaaكراضارتعاو . یدروس ندهمالراب هلا اح » 

 یتحو Halas! oo joe ییدلوا هنافوق وینردق وب

 یماوا رهظم هنتراسج Go .هنقح كملبهشود هبهنسلا

 Chal ندنسملیدا فافخت سا هنمهیملع یاوق مز

 Ady قیرط كرلاملسم « هک مروبتساا كعد .ردشعا

 هسراتند کلب ند LOS لکد ند ا یرالاق یرک
 هب هیمالسا مولع یک ییدلک یرایاندنراقدامهلواناسنا قبال
 مولع هدقارسحاور نالوا GLb یرندتف و ر

 تربح راظنا كیابند ۰ ندنتیمها ناصقن كنهروک ذم

 1 ربخا ody guia لکد ندشافک مدع dle ی رب ده و

 . ردشک یرایا نده ناصق نایروک

 ولرد هقشاب نوما هروک ذم مولع gly هلکنوب
 هروک ذم مولع هله ] هسیارلندبا Carls هل بصح باوا

ablو هدنساعدا تبسانم نداوهداب نوتسو  oSچیه  

 هل هتسهچرد سرادم لها Oy ] قو مزوس

 ندراملعو نوسلوا ردققج هالک | ی راقدامهلوا لصاو
 یدل هدكنو هکر دراشمامهوط باستا boy یدج

IZ YIردنکعیتابا . GFTیهبمومعراکفاهدصوصخ و  

Hole 

 ضراع هنناستکم سرادم هدرانامز لوص یش ندیا طیاغت

 doy ol یاسا .wy ا د سک نالوا

 فارتعاهتمان سردم caw ندرانوا هکراب هلوا رایش

 . ردا لکشت ینأدبم كصفاون ناناوا

Grady Loy Yo!هدسرادم  Seadكر رح  

 . یساماینارآ دوخایو یسهمنلی
eyo Wale Uyالع نوا یرامشدلاج  

 رب قجهرویوط نیراق UT تیروبحم رب 42! مدراب

guile JP FY 
ULتدنما وش  Wyteكم رطو ىنم هننادقف  

 رر رر كاا 6 تور ندشنابه یراکلاس

 ندا ا دج اا ضف یحو ..:یبملکج

 ا وا لا كفرط هقشاب تام ae كنهلجا
 ا

silهسردم  thatقوجو نالوا ضراع  

GISندیاقوس هرابقلت شیلک اب كب  pat pe SF 
 هب یدمش:قب رطو هسقو ؛رومدیاتدشا ندهدورسم بارسا

 دوخاب « هلتیمورحم Youle ینب ۰ هلکاسکی ردق
 تسمصو Saal راظنا هن راز هلبفعض كنناراکهباح

 .ردشعا هظفاحم یت رهظم هضیفر Glad هدنکوا

«ale هسذم Byles 

 ند

is ادا ناتک یو تب 

— dole. — 

».. POUT واومدقام بتکنو « 

 هسرت ۰ رد را هاخ فاك یوم ST ندن رلراک داب



Hob 

 نالوا یرامداخ لحس كحور یافص < كن ه رکف

 ناشورخلیس كنزک تانودمناناو ظوفح هدرلارواو

 هلوخ شوک هدرلنامز یفیدلوا امرف مکح فاستعا
FSTهنایسح زوسلدهن بداو ماع نیبدتنم نروک  

 SIP كنمدادجا . !Lo هدکنشود we te یلتوق هن

 زمغردلوایلئان یدمش هدی IGF bib لا رک د ناهج

KGاورات « ازگناح هسیاردبا قیقدنهلبا هنارارحا  

 كي زروروک ینرا-قدلوا فده هناماسمو تابیست
 شوا اا هلا هبارورب تفرعم SG نبش وا وا

 كنامز لوا « كنسهردان تایوتحم pee باتک
 کموروج هاسقملوت هدرلر یلتوطر یرلباق هدنرلک وص

 كشدكيلد هلبا كاردا هقاس دادبتسا كتام  یناحفص

 Jer یغیدلوا شمالشاب duly -یک یرارکج شمل وا
heزرور  . 

leh یرلتمیقو ردق هلبتقو كيانفتال Oley 

 لک و  sacleرود اغر هنلوا .دقملتوط
 هدنلباقم یرلهق رتا یرلتءفنم كلهاح یالآ رب هدقاس
 هسمکر چیه نوس « ید « یتلم هنسلدابارخ » ادف

 رکد رهنیزخ « و فسأتلاعم « اما . زاملوا یضار
 زوجوا هلس هسار و هآربل هجراکس date تاوده

 gated هبناحا مالتغادب یغوج - Ubi عطق ندننج هلوا

SETهلیتقو هیقرش ةسدفت خسن یییزاب لا یک هدمناحا  
 cody ردعق كزسناعا  رسنادجو Sole AL مک

 .ردشلدا ادف هدنلباقم هعورمشهربغ تعفام ر ككرهبملس

 odious سلاف وا : ارز . هعورشم ربغ تعفنم ۱ توا

 . GH راو یسهضافتساو ظفح قحر هدكتلم

 فلت رارمع . كرکود یرون زوک كزءاظع فالسا
 .رتک هدوجو HLS Gately gralyl كتعابط كرەديا

 راصاا فطخ یک نازا salty یر یه - یرلکد

 < وا  قرفتسم هراز اب هرات ا
 نانولو هدشاخانسک قمراقح نالا ی نوا تل
 ادن نامز رب چیه هنسبراک تنطیش لامآ كميفسرپ

 رم
 قوقح هده وغم ANNE وا هحنعرکف ۰ رد یم هما بدا

dua gf۰ رد تان تله  

 مزب ندهینجا راثآ hob لا ! نوسنولوا لمأت

 « اب ردقوب ؟ ریلی هنولوت هناد چاق هدنهرهناخ با

 بناجا هکنوج ۰ ردلکد ندرداوت اقلطم qe هسنولو
 ۔ دمتم للم . ردرللکد ندناقولخحم !Cleon تصرف توف

 كقرش - یهیقرش سیف بتک ییزاب لا geal كەن

Keیزلامزوا زب نکراردبا ناحزرح - یک ینادبآ  
 یفیدنلوا فرص هتهافس مع یمظعا od یزعوروم لام
 نوچ هدنلباقم هراپ جاقر نالو توب هلا تادورشم
 !؟ كدا ىلمراقح ندلا

 هتحاق یح ر نالوا شمل هليا هلقمراقح ندلا

 تحاضصف یجنکیا هل روص قارسا A mosh هدر

 وا هدیدبا هسلوا GF ها ot یلکد نوجا یسهوالء
 هسلدبا ظفح هحتلم نکیا wile « رینلاج IT» راباتک
 لکد Sh كناناص هل كنالآ هن رانوا هسربلاق هز ۱ یدبا

Js)ندنسهناغ بثک تلمر هجوق یرتشم هکنوج  

 اطخ ر . زا ولوا وذع نوجا tT یلام شاریسشآ
 همفس و Gil هبفسر زملس ردق هدنااص .یدروهلشرا

lle۰ 9393! رقما یاضتقم هسا ثمهءهر و  

 زونکوا شاراةج زوحوا كب ندلا : مردا نظ

 - هفیظو hea Gell بوناب ay نوجما نافرع
 ران آ سفانا هدلبقتسم قرهلا ةربع ندیضام : هک ات ؛ردیم

 شع ولوا تقد . نوساواوا تقد dhe نسح Wd رش

 3b لا لزوک هلا یرب ندهنس یعرکی شب نوا هکردیم
 2 رد شمع هن اک اک مانتعادب به هفرش را | هجرلکم

 ( هفد ) كنسهسیف بتک Shad gh كقرش هدرب بناحا

JIهک ند رلباقوا هيا حسی زم ومس ٠ رلرد قشاع  

 Salyer Serum yg Ade ت بایرا le 1 رب یه

de Jal peردهئاشن  > ey)زو شب 59 جوا  ai 

 تصرف ندلاو هدراشتاصو 1 شراو یرانالناص

 ! ؟ زانیجا یلصن هراشربجاق



ag س ie Hol 

Chm 9هناك هنللع ے رشا  : 
 نالناص ندنفرط lel "هلمح سانشان 2.5 لاقتنالاب

Ltبتک نالاق قاب ءرزوا قمالوا باسح لخاد  
 - دیا كف یراباق ۰ احمایرلوصوت ندراهناخ باتک هسیفن

Aadهکردرانالناص بولبر دلاق یرلمسا ندرتفد  

 شنود : ارز .ردوب ەد مىق قحهننجآ هشوسغ .هنعاض

 هلقرو bob» یداعاکلب طسوتم یک «LU هدندب داحا

oyرضح ماقم تشهب ماظع نیطالس بوباموا رابش  - 
 Lb یراکدردتآ بیهذتو رار حم هیاربل هج راک كننا

aadهدهناخ بتک فلتخم .  Galesنههدافتسارظن  
 یراتسافنو ةردن اما eae هلیلح راثآ عونوب نالوا

 .راردرتر ندهجرد ثكحهشش ام ندنسهطق

 درلجم و ببر و رب رج job هننرادغاک Ab ون هتشلا

 هتشيا . رداکد SE قمالوا ناربح هحقدقاب هتیرابهذو

 . ردتهجو هدنادیفآ ی وص Heal كرابلابوروا

Sieهالا قا هال هجرلکم هکر دیمولعم  
 wok بتک یراقدلوا ظوفح WHE لیبقو نایهلدنا
 ع یا رو نو ch لب . هعاسم gil رود
 یزوب رامدآ وا ؛ یدنا ردنا gut بتک ظافح یلقلیا

 ی رلتجاح File هلراشاعم el de شورغ زوتوا
 هکر ابدزامالو cay ندی وشود Por ered هب وسآ

 ندزوو . رانتسشا انتعا هسراهفیظو یهدهناخ بتک
 هجرانوک ترا بابدا یرثک ۱ كنهضافتسا مقاوم وا
 1 gui روملاق ab ربع هشدتف راظناو دودسم

 یال هاح یکی یوم یعوفو تقدرب اعقاو
 - ندللیق هناحوذم تکرح - هحفراعم Gal هنتسوا
 ! تامه طقف . یدرونولوا نامعا راشلفم

  tksیدک یرادکسا نالآ »

gol jie slim OTF » ندنرارب راهقشآ وا 

 هنرلهناخ باتک اپوروا زاملیراقیچ ربلیراقیچ هلیحا
 هّس ؟ زفحالو همک یتحاق یدمش ۰ یدیا رویشل ر

 ینمهدناف هدز یک نب تعفنميه  !؟یملکد ۰ هزعدنک | a Lat اترا

  elهدلدبا < :| ee. (Si ee وکر ولو ك

Aad Conese 
rR 

 ,ey هقااشنا لاح بسحوش نورقم هس نسح

 هدران وطرب هداف رع شوک نم هجن كلم زال وا قةمیسف ر

 . زردبا تافام فالتو رولوا بحاص هنمرالام قترا

 ae ندلارون

Aeد  

Beچ تایدا  

 نطو یللاوز

 یدلاح هسیا راو یسه ید وص قد هج راک

 یدلازا لاف نکرد ترک ندنوک

 یدلاط هتافغ نوت هدرلکحهدبا دادما

 یدلاکو هدننم jus hal شوام

 یدلا سفر نوک و هتشاا نطو هراح

 یدلاق هسدالوا لکو س نوا شب یمایحا

$ 

olهراب كم هنمسح هوخ  le 

 شابوا ,Cage شهالایربخ هنشاب شمشوا

or,شام هد رف لوا هندنک رودوقوا  

 شاداپ o LT زامهلوا جاجح هلبا دورم
 bal سفر ن وکو هتشا نطو هراج ی

 یدلاق هندالوا یک وس نوا شب یسابحا

$ 

 شمام هلا رسحت ران قزاب هنشت بل

tcl tateظ  ablهناق قاب  ibe, 



 شعابط olan رجنخ هنتوا ناحات

 شعازوا هدناذم كاخ بوشود بای

 GAT سفرب نوکو هتشيا نطو هراج ین
 یدلاق هسدالوا LS سس نوا شب یمایحا

8 

O27رویموا  orbمهم هنیزوداد  
 So هدتأاح و یدادما bos ندر

 مدقا هر ردنطو هدندناهح هد ندناح

abمدآ هنعضو نیزحوش زم ابط  

Okeیدلآ سفر, نوکوب هتشيا نطو  
 یدلاق هسدالوا کوس نوا شب یمایحا

5 
ae sellردنطو و ینادخ تس نکح  

 ردنطوو یناده راونا abl رشن

 ردنطو و یادش هشع ندیا العا

 ردنطوو ینادکو یاب OMS هدرورپ
 wll سف رب os هتشاا نطو هراح ی

 GAB هنیدالوا یییکوس نوا شب یسایحا

§ 

 ردناسر هزرل په یراناخروا « یرانامع
 ردناهج Lyte ood 25 5b « هلحصاف

ASیرب یه  neyردنابژ  
obردنامزو مد كج هديا تئارو  

GAT سفرب OS C4) نطو هراچف 
 یدلاق هدالوا ie نوا ش یمایحا

5 
 ob لهدا نیدنلب تیص لنعدادجا

 ola>| oe لر دلم رد هب هداند

 ما بودا ندر !wk tow اللعا

 دانا رسلرس )های مالوا تسد

 یدلآ نعرا نوکو هتشذا نطو هراج ی

 یدلاق هنسدالوا یلیکوس نوا شب یسایحا
5 

 هنیحم = ٩۵
 سو6و Ss E oa یه یدا و

 سوسفا نروک یدمش هد نط یر نیغناب

 سوم هنب زب | هیلوا مدیا تریغ
 سومان ینریغ نوک و Si وچ روا باجما
 دل سفر نوک هتشيا نطو هراج ی

 coals هسدالوا یلکو س نوا شا یسابحا

$ 
 یعاس هدصقم رر هتبلا 26 مدر

 یہا Ge هلا Slee زمشلرب

Lad s| 2)هداس  Pleo hol ge 

 یهارو جنم ناقیچ هقح لمدبا بیقعت
eGنطو  aslیدلآ سه رب نوکو  

 یدلاق هنندالوا ییکوس نوا شب یسایحا

$ 

 تربصبو لام لیم ارك هدناسنا

 تربغ dhl تبح هدناسنا راغوط ندنآ

 cyte كج وکر هلبا تی هلتریغ
Glsتلود هجوق رب بولوا یدصراص نوتب  

 {eal cs نوکو ail نطو هراج ی

alle هسدال وا یو نوا ش pies 

$ 
 العم Ola 5( هدر ردهف راخرب

 العا abl هحوره GT شا نهدادجا

 ارجا كملبا یزعاق هلو ردضرف

 UE هدکمنا یز نادیش حاورا
 یدل | سفر نوکو هتشا نطو هراحی

Pesنوا شب  BS goیدلاق هندالوا  

 ۳۷ علولبا ۷٩ : یوک ی رقم

 بدا لرلخ
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Soke gi هنامنس هدمافصو قوذ زب me 
  ROEL ۸ندنردک شمرویدا ناغفا راهراج

 هدلکوک نکردک هلرفودنمش  clayقوب یراتحار «  GALقوب  GAL ۰ردقوب
 ردقوچ SHE شوب CHS هلبا كازسلاح مدیه lS یارجا کبارطضارب
 شهر و .4S رو بوروتوک ۵ شاص یلاوما السا شعا توسقر Goble نوت

 ,te هراتخ هسیاراو Bre جاقر Me اکتشا ندلاظم Silo یدردبا
 شلآ Glog » قاا هدنوک بولک همردناژ

 شلاق هدهناخ رب یروق شوب مود هلن اعرب

 ES ۰ هر ؟ قاحوا یعزکوم نارابرب نزح ‘ نک اس یدارروط راغا

 شم یرلشبا نالوا هجوا كرامولظم نادرک راهماحس 6 نوکسوک هقهاش لابج
sale. Aes" Nye:د ناو  AWیرب شتیک  UI,شلوا یسیجقلیا  

 شلووص ہرک چاق اهد شلاق یرکیدر | NL diel he هدنراقفا
 ماظم مال هع لدکج یخد رازب

GETزا ینو  Galشییرد  » BLS 
 نر
 رءهرحثم Kile یدرلکید یلانو هاو

 قالبج ۰ Got رولوا روظنم یراقجوج كيوک
Solelروم هدلد  > DAرب 1  

 مدقاب هنسیااها « هلرلیوک وا هدندوع

 ۳ لوا ی له د دوس بدر
OV Wb os or sey 

 نش په یلصاح ۰ نش هدیربب ۰ نش هدیابش
 شلوا بلقنم هرلهوشن نامز مالآ كکرا « نداق نوت هدنلوص . هدنغاص كلو
 شلوط هلا ناشورخ قاوشا رلهشیدنا هارد سکوک هلاع نم رحم نک ا

 تبلا Sell مود هدترسموب نکل | نوا كم pet یآ نوازکس قجوچ . قولو
cleرولوا  » Jewsترا« « تعارزه ردقو یرلیشرب كده هاب شنوک  

Seeجارات یقالخا . ینادآ شملیا  
 جات هبکم « هبهسردم ررب هی رقیه

 فراعم هسزاروک راوازس همیممت ۱ مزابتخاوش Lib شمربنک de ردک
 فراصم dad رب هن هسرابیاص بتکم هزازاب ر هلکحیکم کیا ریشاط نودوا

tuleهسرولوا  gb gaaکک !اب « نوااب !  Syزما  Aa!نرد  ablریارب یسایند  
E ATOرار ۍوج ر یال كزمششره  

élسرد  Ow ub 

 فطاع <
 به سس



iهدسا ردن ی  

 : سا A تک

 زمهک احتلا ردیتکم هن ! رایدتفا

 ری اب مر تدامسو ضد ۶
 هدضام نامز : Sow ك

 هدا و لاح یدمش طقف . هسهب یدتکوا

 ؟ زس یرلنوب یز هصردهع یدشود هب

 ز BEN شزرو فتو LF هجمالوا

 رارودناس_یرآ. هسردیه ؟ یسکسا یدهوا

 راروکنات ییشیقاب نمشدوا هفنص یدررک
 یدشلاق هدمرطاخ ! تو یدب هنس =

 یدشلازآ نامز « یدنیقاب هناحتمارب

Mae aS)نب مدشمالشاب هسرد بور  

 Ts pple هڪ زکتقد هدلزس

 صخلت بوهلبا dol زب یناتسو وا
 صیصخت GT دا شا هغ:وقوا هزس

LBر دقت قوج یدزکیدتا ؟ رثا وا رده  

 رب ر لزوک مدیا jul تم هلبا نوحکنو

peهاذر هوا  puesهانکتسا  
GFهاک | ین یددلبا قرءهدالک |  

 ! تیا رذح ندبدرقال دناع هتموکح 1 ناما

OLYتا رذک یرلتهج یاد  ! 

 هدناتسو هسراوهب قلعتم هثحسو

 هدنآ بوبقارب ,sty یلمروبوس بولپ-
 باتکوا Joh هجنلوا شوب موب هصالخ
 باتکتسا ندنرافاراب للوا زالدا

 GUT BS یدمدشءهلودنوروا طقف

 یراعشا كناتسو زککیدروک هدكزىس

 نایب یاوشی همالع "یدعس بانج
obey بیداو سانش هتکن Obs 

ay — i 
 ردتمکح لنسلش-ناق | لدنذجاوت

 ردا رب قالخا بتکم ناتک

 ١ یلاثما قوج كب « یادانمو OS نوت
 OS رها
 كردن ضیفذخا Yuta مش CLT شعد

 لرهدیا LE ملفک هدنناس dhol طقف

S55یدشلوا رازوسوش هتشاا زمرد  

 یدشاوط هعا هلسادوتح هد لکوک

 یسب متشگب مع یاصقارد

 یکی هاب مایا مدرب رسب
 عقاب ةشوک یهز متم

 مقا ةشوخ oud یهز
 ale SE زارمش ناک اوج

 داب كاخ نر Cry هک مدب دی

 مود كاب نیا oly یالوت
 مورو ماشزا رطاخ مخگنار

 مررره یدشکد هجنلک هتب یجنجوا
She obsمد وصت یدلوا مزال  

 هرادر هوس cob هدهشدنا هحول

 هرکرب دوخاب هوا كدبا ضرف شلدا مر
 مست رتسیا زکر تبلا هساوا نوجیسکناه

tlsمشت طبع یفارطا رادام  
 نطولا حور CIS 6 یلعیح ردتام مسج
 Ot be دوجو راشلوا « راشعا جازتما
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 ردک اب مسج هسالم « نطو یدلوا حور هتشيا

 ردک انتشهد "یعاح كنمسح تلم بح

 تفر یدرک « واق abel هدر رعد رد

 .. ۱ نامه : 4۵ po هدهنغآ موزوس ols هلاق

Ley2 ۱ كوروم  
 — افطل یدنفا هجاوخ قو

 نب مدرسا كم هلکید زکیدا ر ره یسرد س

 ردشعا راذکو تشک ردقو یدعس هتشاا

 ردشمتا رارق هدروا بونود هزاربش هرکوص

 Bye ge نانلوا Gam « تفص « كلاب هدارو

 یقودح ALO | < روسا وا نادم هدوا

 reel یدیاراو slo dar كتفص

Beهوا  voردو هتشاا  peal 

pouhlدعاوق یسرد  ablلصف ابوک  

cad y ote Shsیت یار  
S22 —مدلوب لثع ناباش یمویغود  

 مدلود لمأت cle یرلزوس هسیا نب
 Lath Log دح ردقه هقح یدمش

asi S243مەليب  Lak leow 

jaeكلسون ه یهلا تاد هلا  toa! 

 مەديا یلمکت هلقمشلاج digi وبشیا
curندندارفا هيلع  

ale AF 

 ك ( قتلا نایب ) هلیساتضما هبوغرم همطاف هجاح

a 
 ترد  dgرظن هب وغم "هلاقم نالبزاب هدنسهخ--]

 هلاقم هةررحم . یدنلوا هعلاطم هلا ناسحتساو نیما

  eeهبیدنفا  a yeyندهیقیقح تن یراکدلبا زاربا

 لسمو هرکو ص ندکدلیا تارکشت ضرع ینالوط
 رطاخ هدزب هدنقح هبعاعجا  ans AS otیرلهطق

 مدیا حاضیا :

Seb لیم كاوا هدنصوصخ لجو oF 
 یسلبج یوزرآ و  Wbبولوا ندشاةح نابلوا در

  ۰ OS Oe gtaنالوا تقیقح نیع یمکحیه
de كاوا Fo هدول ye Gaal ول عرش 

 قفاوم هنسیعببط  GENروک ذ فنصو شالو یواح
 یساستک او لامعتسا نوجا  CFندرزو میس نالیرویب

 هب ر رح ةسلا هلرلش لومعم  Catsلالاح نوجا ثابا

 وشا یک ینبدلوا ادا امح سیا . ردخاروب

 Fo هدنصوصخ هدافتساو عافتنا ندهبعرش تاحاسم

 . بلک مزال كلدا cule ندفارساو هفد

 هداس هدلا !uals هدزکس وب هبعرش تابا ا

 هسلصتیه هدلمجو نیزت لیم aby ندناوسن نالد

 یراسیو تورت بابرا ایوروا كرهشود هطارفا هطرو

dheهرص هرآ  oyeیسلیا عابنا هیادوم ندیا تیاکش  
 نارفا تاربغ by هلسهفاس كنهروک هدكنفاط رو

d-dhهیلبو  KEهزوس-ن  gealیرهش ندنزو  
 هلا نمهبام تورو هدقمقبج هجراخ زعرلارل هلرلکتا

 توفص « Baile تداعس OF زرطو (Olly بحانتم
 ۰ ردهدقمقس ندساسا یتثدعم

 هل مهسا Guar یهدنتلآ ous مان یادلنامع

 یسامشیااچ !JG زکلای نوجنا نیمأت ینساقو ماود
 نوجا حالصا یزمهیعاعجا طئارش . jel تیافک

 - راسداق هننیعاس« نالوا فورصم كروک ذ ناروریتیح
 اضتاا (cg hel تیهاظمو تنواعم (sob كب هدالزع

 بو وط gi ) رونا وا حتف ندلخاد هعاق )۰ ردا

 ردیک قو هسمک ءادمتشیا

LOO ی TG AEN PAO I 
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 - هلم تایسحو cere هلبراهینطو تریغو تیااعف
 ناقارب تربح ناهدرب تشکنا یامج ماوقا نوت هلبرا

 كا كنيقرت لس Fo یناوسن یک یلاجر هاراباانوباژ
 - هيام تاداع هدلاح یراقدلوا cate هنسهمدق كسكوب

UL)هلتناطاو تربغ یراکدرتسوک هدنما یسهظفاحم  

 ردق هن ۰ رایدرتسوک رلتیهاظم كوس « هن تاج قیفر

eeeقاروا هرض هرآ 1 شدلوا ریظم ,راشاتت  

 تربيع بجوم راهقنم یکو زمهدوفوا هدنداوح

 abe نرشنلوا ییقع یاسا ؛ رداد ناو
Herكيرغ هلیسهلپ  ALL,تاداع» قالخا  

 قجالوا لالحمضا بجوم ارجاو لوف ینسهئیدر
 ؟ ردکد ندرلش

 ندهمزال قعازوا well هرون هتاغروت ۳

oulكب  erروتسدو نالوا نده اح لئاسم  Ade 

 ندزوو 6 GAIL فارحا فسأتلاعم یر ندقوح

Ceیدلوا وح رناعاخ  Me seراباصق «  

 . یدلر دنالود

geal leقلع راهسمیک قوچ نالوا عبات هبادوم  
 ۰ یدالشاب کما obs) yi هل رلوناکت و

 وش dhe قرعو نی دک هدملظم قباس رود
 سومان lawl لمح cal نارکراب كتشعم زرط

 یک كلەبفخ قرههاص ی راتنادو تالص « یادحوو

 نما هلا هط Nig وز ور و عبنش كا
 هرآ نوجا كمامروشود هذیذت یلاقا "ندید یراکدلیا
 ندققاب ناح « ندقمقسوا .هدهلرلارتفاو CIT هرص

 دشا GAGs Ware لاوحا Se . رایدمنکج

Haileرلازج  SEMISیرلهسمیک یک وا  
 Ate ندیراب باذع هدكناوسن ندا تاسوه هجا

 . ردیعببط یرلکج هیمهدیا نابیرک
 كنآ یسیلناع كنهسمیکرب یلشاعم شور زویشپ

ALSبسانتم  olayتربغ هنسسات  oh gtینسودنک  

 ooh sly هدوشهوو < ردا دع رو هعاما هادوم

 AMS ی نوجا: (Lar Olly) LL یعوقو

 هنزاوم hale وا ul ررتسوک كامما هنکرادت راسوس

 ترام هدولوا شوشم یشیارهو JE هلیتسیط یسهیلام
 هرکص ندنو رلبا موم یعونره كتشعم موم . كنانخ

 CPA یورخاو یویند . Valen عونه نوجا هل اع وا
 . زالاو هراح هقشب ندکعد عادولا هدصاقم

 dime نالوا یهنم اعرش ند همد تامدقم وش

sl polyعینم  ads) ok.ندنکهدا حضوت  

 4 یدمهل روک موزا هلاقم بانطا

 هلزتمج Cael درجت ندزوسناماخ یالبو
 هدصوصخو و هنکح هيم | cull یتهلسو تداعس

 Ae jer باصءاو قورع لزء رانداق هدایز ندراککرا

 تالضاف یک هلاقم ءررح ءانس هنکیدلروک موزا oS رح

sealتب ناموم نماد هلنعح هو داند کا  
 . ردنده>و یرالوا

 diet hae CP Ot رشت املقو الاق كن هلثم
 - اوسآ نالوا یماهل فورصم هداز Marla تور

Cur sod} seترغو هبنطو  Jadeی  GLYكلدموو  

 لر, نوتو + ردییبط یرلکجهدا تابث هدلوقعم
 یلاف هدننا | ol كا كنابوروا ey هزع راش3

Gale AAsتمیقر چیه ۰ ندنراشاق توا  
 دیبا IBY هلیصوصخ و ندنراقوحمو نایلوا یمهیقبقح
 یرباودرجت ندنراءرتسدومو ادوم ندا تمدخ هنحاور

ola!رووا نظ هدنتح یلقعو یعرش بوجو  . 
 لیبسلا ءاوس Jl ید هللاو

 یاک شاب هبعرمث تاةیقد سلجم

eee) 
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 یهداصتقا عفانمو یرلتکر ش ترا

Ale,رومعم ۰ یسسلبا ناماسو تورت بک  

 بیغرت و قیوشت رمظم WIE نوجا یسلوا نادابآ و
 لاصحتسا كنابرا هععارز عیانص . ردضتقم یشلوا
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 ه همنا ويح تاکرح «هبهینابن تشدعم .هنداعم صاوخ ك هسليا

 Sod he  بوروک یوق قهساب هلرارظن یدام

 GST هرابتءا رظن iby یهدنرایدنک « بسانت
 نوسلوا هسرولوا هل یه . هرامزترپسا . هرامزیناینام

abuكەستيا هلاما ینهظحالم  » LEزهکیدروکهدراناسنا  
 ably رمسا مع AS كرار «قجءردنونواییدب لاک

gayهتسراو ندجابتحا هر  ily! 

 نه كناساک ...لکد هلوا قوت ؟زفج هلوا هاک آ یعررسرپ

Sleرب هدنآ قهسلوا شاب هنسهرذر  thلع راارب  
 یغادلو یر ور رداق tle : زکجەدا سح تءنصو

 طس كلا ركفر ققد كلا هدیایو . ول لئاق هيلا

Jayئىك  

ther Aleرد كحءدنا لو یجاتحا همالع  . gr 

gelهک هزاح هب ردیک  J 

 : راردیا لوهذ de ندنرایعیط سج راناسنا قوچ
 ؛یهفطور كيهرذ هک ىد اس © نوتف هل اب نوک وا

 ST هدرویدبا مکح ینکیدلک مزال قلوا <
CFداحما هرذیه ) هدننمض یرحو کل رو دا  

 كما ارجا ib yy نکرونلوا

Gh!كرهنلس هرزوا  eyرب ود ( ردشءوق  Ke 

 تادوحوم .قج هم ها ی هر هقشبنددأت

Ss.سس هدراناسزا  

wicks 

 یسهدناف رز هددوجو و

 هلو Alle رلناسا هدير چیه ندهبح رات نورف

gos herشمامهدما لوق یتسادتسا  Vingفک هدلاع  
 قلوا لئاف هلمهم دو جو ر شهر ویشود قفاام

dhsهب هب رو رض تاکرح . ردشم هم  atال وا  J oo pr 

Js Cassتفلکم  wRلماک ی  هب دا زا تاکر <> 6  

a)4 راتخا تفلکمر و تەدخ ر هقشل ۳  

| Apo دتا J 53 

 ails) ores و مک Me fh و هکراو ردف وش

 لخاد یسمیک شلوا توافتم تفرعم بنام هجناک
 ردق هنسلوا توق ابو یهوجای» مسجا « شمارا هدلاع

 لئاق یک یسبمک «یدحو he .شلوا بهاذ

 لوقعوسوفن هدهبولع مارجا یسیضم « شمهتسیا قمل وا
wry! |شما داقتعا  ira")كرولو تملط  ‘ nes 

  ctl. halتو هززوا یلوا ۲۸۲۱

att ندرلهمعشو هدیراقوحرب شمتک oo Ne ك ods 

Bede d ym ردق هب هګ راوهراهمسحم هره شىم ne 

۳۳ sgh alge al. ردعمراقخ 

 راکردیت The هدنسهطقن یه Lille tile نالوا یرورض
 دناع ههفاتم كلاسم !girded ys هدنجما مع نالوا |

 . Adel تابثا هلراهف-اف |

ofو  aهدارو هد هديا هلاوح تر ا  

 . dh وس " یر قحردقوش

 هدكیهبماع 6937 نوساوا هدراناسزا زکلا مادا

 یژاب رطس کیا

 AN ىطق موزل هیهیماع Oy ر نوما قمزا
 ولو !ow ثادحا Gale هوق ر هاب ون هدزرو دیآ سح

 رب  pas! CLS os hsزرو باب .

 یواح ین میدم صاوخ قوحر اهد و ینهی:اع 2 99

Ollyیاسنا  AO 4S alowلصن یتسلوا مهغال  

 زکجهل هدا روصآ

 كيوقر نالوا مورع ندهبملع تردق نالوا قاطم لاک

 4 ک تردق نوسلوا هسرووا یتاوصو تدش ردق هن

 زفحهس هلوا مادام ؟ زغح هلوا عاق لصن هشدلوا هلماک

 هحنناوا یمهبماع تردف By ور

 هراهدام هساوا هل تبات ینادلواربغتال GA تردق و

 BEM ai ا ارد نالوا Ga tls زازنهاو تکرح
 ؟ زکحهدبا

 . رارویدبا دانسا بودبا لوبق Sars مادام
 هشرالقع لصن geeks هلوا اع كزاتوق ۰ كراءدام ا
 5 هتک يه دارلهداموا رارو ر دغرص مادام . رارو رب دفبص
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  Dale »\ odieدوح وه ! otsهی ینکح هلک مزال  Ooرطاق تردف 3 كلام نکا  prea) aid POWردهدن .

 رو

 الذم هدر بک نالوا كلام هلمکت عونرب مادام
 لاح اب هدرارویمهلوا SB هندوجو كماع وا هدنادماح
 دوخاب یماعوا هدرویلرا یلصت هدنلصا نانو هدیتادسا

dle Lesیھ ؟ رارویابهدیا ضرف راو یتفصر  Se) 
Gals Gulفاضوتف رب )  slawرادتقا كمربتک  

 هن-هندع» ءازحا ISE زون كفا غونفوا یفرشو

 S149 SF كرءرو هنوق Grin Te كنا ابو
tleرب  cle achرو« نوت ندنلسف كعد (۰ ردلکد  

 هحنلاق laces oo Jog 4( عاجرا هنتوق هشیداوم یلاع

 بانج » . رارویمنکج ندکمرودیا دانسا لع هدر اکا
 نیسر ویلیدبا ضرف هدهدااع bel ءازجا Glie كالا

 نر اب هدراروراو ردق ههبضرف رب یک « رولوا هن

 ord صا هرلت الوا باطخ لباق ows Saher 4h وا

 .هنکح هلسهر و تافاکمو DLE هران | هنکجهلسهدیا
ollینرب ندنرلجما هنکح هل هردنوک هصوصخم  

eeهل  gl۲ | هتک رومام هر مو  
Dy gealینادلوا كلام هل كرلناسنا هکردقوب همش ؟  

 هداوم یراکدتا نط ریغسال alle یهلاع تافص یکو

 . رارویدبا دع تلاهج ههادلاب gel دانسا

 هدرارویلس !gals تلاهج هاو ندکعد ماع هرانآ

 لمکم نادر و ی را كداوم OLLI ی ارداو ع

Gelb؟ نوجما هن . رارویت سا  ASفیلکت  cle SEIT 

 ؛ رويلک هن راجوڪ قماش هليا هاما تایضتقم
 هنکیدل4آ یک راتاو یءدغاط AC» یهدقاقوس
 تالاخداو تاحارخا ۰ EN ارجا ی راهیناسفن تاورش
 ندا سا كماعوشود یئ ر ادعام ندهبناممح

 (deg نوجا AT هدرارویتسیا قماعاط كوب هقشپ
 dle ردق لوس ردقهن «ناسنا ۰ ۰ ۰ کد هبوا لکد

 هدنسیدنک كر fey كوي ندنسیدنک نوسلوا هسرولوا

 كنافص نالوا دوجوم sly هلناصفو تیدودحم

 ندک لس هلوا دعتسم هنما ذا dollar تي | SE كناسنا
pw ole 

p> op oan Se oar Alen nae 
Beeنا ا  Spدس  

 ILE نالوا فلکم هللا هفیظو رب یسهرد يه
 روت دیا srl یکحءر وفا لمهم ناسنا هدنجا

 et ربج تیفلکم  كنسهمیبط تاکرح نوا
 ۔وصع تىفلكەر هدڭاسهبرابتخا تاکرح یک ینیدلوا

stoرلک مزال یملوا  . 

 باطخ لباق رلشرا لس 64 9292 ناسا مادام

 بونارآ هلیملع « هلیلقع « یقلاخ . ردقولخم دوجوم رب
EE eae 

 هطسساولاب by تاذلاب oh pal مالع نالوا فو-صوم
 تاماعت يجهدا gly ذا بولوا یا طخ رمظم
 و عبسوت ردق یداهمحا عسو هلا هیساسا تانیقلت و

 راچود ابو من لئا هروک هنتکرح هدهدنلبا-ةم كجەدا
 oo کیا هلهجوو «هبماع هو هتشیا . ردقج هلوا مه

 ۰ ردکج هلا هضافتسا ندضف

 wee يهدندزوا كنا ردا تان ین
 یسشلاح هنیدنکیدنکهدن. هناخ سرد كيلاطرب یناسنا

Oryنونفو مولع  ole Alieرولوا  . 

bY»?ماکحاو رارسا نالوا باطخ باتڪ  

 ناناوا ناسحا ندناح یلزا be de وا هک ردناونن

 ب 3 وا ترابع ندهبامگ و dole cla bs و تاشقلت

 هلروک ذم بلاط یراهضافتسا نالوا ندنو كرلناسنا

 یراهفظو و سرد ast ندنملعم هدسرد نامز

 بونا وا es, Ade مولع هدندبوت قرهلوا هدنسههاشم

 ,O ثنسکیا یهو {aie یرازورب Wadi مولع
 نیل هیناسنا تابح دصاقم هلیصوصخم نواعت نالوا

 ِ رول وا

 هحنل وادم ( ءممالامدآ لعو ( onlin 6 agus هتمکحو

 he yi ین رصاق ع ا قحولو

 دلو
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 هدنر جبه نده رات هنمزا و شلوا نوناق dais ملت

 شم لرول .یرلفدلوا یفتسم ندملعتو els گراناهنا

 هدرفر درفرهموقر موقر هدادمو تفرعمو !عاعادو

 (ari ید tel مولع ate ols : ردشلک هوا .هاتسا

 . ردشمایا سسأت ندهطقن یا و
Gar Se وک QJ 

<< 

 هعرش تسایس

 لومش Logs كنانعم Sahl هطاحا هانمهحولرس
 هدرهو یعار 2 رار طس زمغج هزاب هل رابتعا یتمومع و

owl #4)بولوا  Sorbyیاملع هدنمذخأم  

 گر هلب دن | دع ندءرضم قاروا ردق هه یدمش كي هبمالسا

 : gee راهرتعم [sh نایلدا لاخدا هزمتکا۶

 وب زمکیدمهیلیوس- dee ینا لکد قموقوا هلتقو
 ail UT هل مش كنساسا نوناق هم قاروا

 تدوء ess هل لاوز Ailes شلدیا لاځدا هام

Seen!ندهبلوصا دعاوق  oyهناتسا رس ندنشادلوا  

 دع ندهبسدقم هبحو by تمدد ab UT رشت

 . یدلل وا

 SAN هدنتلا تافاستعا عاونا كتيناسنا ناهج

 هناجر ی تایدعت وشراقنقوقح كذب رکیدکی كالمو ماوقاو

 كناواسم مدعو هنازروخ alan‘ یرلکدرتسوک هلا

 رول BABS هدمرص رب ییدلیا ماود dias هجالوا

 هفارطا راج هدنروص رب لوقع دز تربح OLS لاوج

 شمر و ماتخ هههفاو تافاستعا قرهلوا ناشفوترپ

 یداسنا ناهج هلا هالداع د-عاوق ینلدروس عضوو

 . ردشم ر دلو هدنجما تلادع هزاربش

 نا اب [all نارق نالوا انقاقح تأمرب

 هليلاونع تمظع نامرف [ ا اهلها ىلا تانامالاوروت

adel s'ilقرهروس زکیدا مکح هل اد زکیرو  

 ,ردشملیا نایب Gilby whe هبهعرو یعار

Hla, 

 SUNS 6 ةالو .الکو نانلوب هدراکرس هيلع ءانب

 ON Bad y رومأم همکح یافا هلنلادعو ضیوف هنلها
 « هالداعتساب. « کو هسراردی | lol تح ی Jib y و

 GAS fsb هلیرظن dle تبالو هنیراماتمو
 رود هکرولشد « هالاط تسابس « هب هزادا یهدنر دقت

 ۱ : یک line لاوحا یهددادبتسا

 ۰ دولوا ولرد کیا ضیوف lal یاما

 ضيوف ۰ ردروما ضیوف gt تایالو : لوا مسق
 IN یرالکو كلم ندننجهلوا هاها هسرا روما

 ضیوفهلها gale تاوذ Owl لاغشا Belle تاماقم

 ىح . ردیللوب ناسنا هشبا لکد شيا هناسناو . لا

 ضیوف هنابراشیارب EH pa نمدنفا بعلاسر بانج
 هسلا دوحوم یر ردتقم اهد [Qa طقف or 93 وا

 تنایخ هنیملسم « هنلوسر ۰ «مللا A aT نالوا ضوفم

Janeباطلا نرم بانج نزک ةفیاخ یک یندرور  

 ah 99 تدوم مدآ نالوا كد ا روما ضیوف کا

 ارطا ا یک تعقنم ر راسو توشرو تدساج

 لوا هسردبا قلزستاواسم كلزستلادع هدیولآ هراتعا

 درط ندنعقوم زدنناخ هنلبموم « هنلوسر « هنهللا هسمک

 Stal هلوسر مکح Ayes رولک مزال یحارجا و

 ۰ ردراشمروم

 قهدهفیلخ زکمروسروک ۱ ماخف یالکو یا

 ؟ 34 الداع تیاس زکدسمروسدشیا ! یللادع

 ae 45S | can So راود نوش هدقاس رود

 فنطلت ولرد یه دادا wboly Jl هلا نابوسڵەو

 هلیعولط ك رح سمش طقف . یدبا JE ندیقرتو
 دارلنو . یدلوا وع یرهمروفموا تباجحم ۰ تلاصا

 ارجا : یدلوا ce هقالخا نساحم ۰ هبملع ene هنر

 قالخا نسحو تارد بارا هدرلتاة سا كج هل دب |

paleهدر دقت یالخو شا عاسا هفوراف را کر  

 نکسنمهدیا نابیرک صیلخت ندیوضمو هدام تیلوئسم
 . رویمهلروک تاقیسنوا كلیدمش هکسوسفا
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 هسرونلوا هعاضا تناما » نمدنفا مرکا بیبح

 كتاما هلا لوسرا » هدنرافدروم . لوا رظتنم هعاس

 هلغملوا راسفتسا یون ale هد « ؟ رولوا del یعایض

 راظسا هتعاس هسروال وا شیوه acre Adal .روما »

 ۰ ردراشمروس » تا

 كم یهو «فقو رظات ؛ اهقف کرد ءان هدسو

 فرعا هرزوا قلوا els حلصا eam مو فقو

 - هلوا شعا تنابخ هدردت یمکعو شا ناس یتسفلوا

 ۰ ردراشعد رواکمزال Codey لزع ندنراقح

 مکضب نما ناف ) « هکردلاوسما تناما : یناٹ مسق

 لام « یه هید و هحنحوم یسهءرک تیا ( ا اضعب

 یلکو» لام ‘ یهبراضم لام < ینقو و eh لام « یوصفم

eleنمو در  eetیهجف ا نالبدبا ضارقتسا هللا  
 ,هکردکملیا نو ادو قوقح یافا هلباهدت هضرقتسمو عباب

 نالوا یعبط ,Shoe erty یدارفا tll Che یتح

 . نوسلوا Alb نزاوت هدیقرت كنهآ و ىلصاح
 .هلوا تبنما بلاس تناها هدناصوصخ یکوب هسقو

gateتارا لاخ هتیئدسم ماظتنا  DLSءنمهیدام  
 . ردبا عاقبا منام رب یلتشهد

 روح للاسم ary) مہا یکوب هساا owls رود

 كرا.صو < هففاو طرش كرلةقاو كرهبعا نابرج هدف ال

 مومعلا ىلع هدنصوصخ ارشو ace تنایخ همانا لاوما

 شمرارومأم « یراملیالامعتسا سئاسدو لج كفانصا
 قح قاقحا ندیراق دلاط هب .صخش ols ءانتحا هسا

 هدیقرت هار هلتروصو و شلو ینهجردرب لکشم هدابز كي
 بابرا کنوج . یدیا شاوا علام هنهلوا زادنا یاب

 تعجام MSE} هدننمض یقوةح لاصحتسا « قوقح ,

 یندملوا geal ندنلاصیا هنسردنک كنقح هدلاح ییدلبا

 عفانم lets هسلا هایوحتع4م صرح Sorter gh راکفاو

 تلم موم عفانم هلببسح یسعاوب فواععم هبهیصخش
  دونوا یانم كيهسعامجا Chay شلوا تلذ راجو«

ey 
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grail قعاق. G50 ولآ * كم مر و wal Grab 

  Geyهدوم  GS۔ تیب قوقح رالاحو . یدیآ شمل ا
Wow لاوما هکوبلاح ۰ Gael Cal pe ردة lll 
lew Goad | | رظذ هداز كا یسهظفاحم 

Gr كشبربره كنیدرفا هانجا che هدنآ هکنوچ 
 هب یربغ كلام بجوم یهیموم عفانم ندنکیدلیا قلعت

  Breردتیلوئسم بجوم .
 -تس لاوما هدلاح grey ییاقحسا هسمکر چیه

Quillتیب لاوما یک ینبدلوا یتبحالص هنیذخا یشرب  - 
OYE GF SILIراد كئالو ی هدکناوذ  

 ۰ 220d > راځ یتحالص

 تالولح ناناول رشت deals cps «هک افسا او

 لالا تب لاوما هرزوا یتدلوا Yor glare هدنسهتسدل

 (calm GY ر نابلوا قاقحسا هدحه هلبمومع نامه

 clog هکردقوسش .یداروک یفیدلوا rata كتلم
 لالاتس قوقح salad هلغلوا orl Cole رود لاوحا

 . keg ضرع ینتسم Seal هظفاح

 یر, . رووا مسقت Sl سان هدهبعرش تسایس

 Ab عاونا كرهبمو شود Gale عفانم یروما تیقاع

 ههیلع i age 99 انفا یتیم بابرا هللا ادتعا و
 هدراذو ۰ هکردراتسریتعفنم OU) yp هدالما Gel قترا

 دوقفم Abe قالخا نسا « هموق CF . هبنطو تیم

 متم عقوس رب wel هبعانجا che ندشیدنلوب
shراز ابو  

 «تماقتساو تفع « روس یتلم « یشد هسلا یردید

 Abe تسایس هکردناوذ رورباطو یلحتم هلاتیحو قدص
 هلئروص نسح هدنسهالداع ياس كب استیج تاوذ یک وب
 1 رول وا رود

 هم Aaa زمکیدلبا دیه# و درس ردق هارو هتشیا

 5 زردا عورش eras لصا هرکصند

gralدب رف : مزاح نا راو  
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 سرادمو تاسرد

 ناار رخف بانج نالوا تیمالسا نلوا هجاوخ

sslزمحاحم وزوف ثعابو زا دامس هنامرم یرلت رع-  

 ءددحیسه هنمارک NI یمه د !KHL مولع نالوا

 هرا نع هسا مارتحالایوذ با او یرافه دروس ملعا

 مماوج كناسبردت هدمالسا ردص alge یرلک دا اتقا

 یدردو thal SFI لوصا یءارجا هددجاسو

 ت یساظفاحم كلر ساو ردو هدا یر رصع

Grasتردو .  patلس هظفاع كساسا هدنفرظ  

 یخد S28 هلو مح تالوح هجقدلواهروک هجايتحا ریارب
 « نوقو هفسلف هدرصع cate yl We ولوو

 هوم بط یعراولو بط ؛ هدنراهاکتماقا كنزيملعم

 یو ساد هدرلءباح dail هعرش مولعو هدیرل

 dle g SEN بیقعت باتکرب داسا . یدبا ندهیعم لوصا
 . یدرازاب هبلط « رلبا یر هجاوخ .یدزعوط باتک

 ی.دلوا ردص ۰ رویای و eb « الما قیرط » هلوصاوب
 . ردشلوا لصاح هدلوو ART ۱۰ تاغاّوم

 هرکصندکدلبا لاک | یعولء ینیدلوا بوسنم بالط

 ALS هلا لحام یط نولو هسرونلو هدد

 قاسریمشت کما راکفا ر ونت ندنسهروپشم یالضف

 زکلا مارتحالایوذ ریهاشمو cele یالضفوت .یدرارابا

 هسرارونلوت هد هر . یدرازااق هلکمرو سرد هدراعباح

 Ch نوک یه . یدربل ۲ gle نونفلارادرب یماروا
BAH on anilنافرع باضف یسهصوصخ  

 بااط هحرازو هدیرافا رطا اردک dare . یدرولوا

Jeهدنرل ردن ۀفاخ یخد هدعماح , یدرولوا ضرفتسم  

 . یدراردبا هدافتسا ناماعتم نانلو

 corte هدکز | ویسهبلط كنسهلط J pales .ضەإ

 cube , یدروناو یراذبملت هجردجاهرزوا قلوا

 هذمالت عون چواوب هدندیوادتلاراد كنیزارلارگبوباریپش

slot 

 wali یک هد هج رد ئجرا الوا ه سخر Soul دوح وه

 هس !or هد وا 4 eS هس نم هد | ض ص (ya deel واک

 ۰ صخشت هدنروص ييدهدا هدرلن و هب gem وا

 تاوذو زمکید ر ویا ذیملت .یدرلاق هدا-ا تربض>

 "ةبسن هبیزار بولوا قذاح بیبط ررب هدرمالایف
 . ردلماملتونوا یرلقدلوا ذیمات

 الما ذیملت . یدقو ییداع هماننداهش و هماننزاحا

 !Se وزرآ دوخایو « طوت و یر ® Sal طبخ و

BLTداتا ؛ روقوا هدداتسا روضح  Foباتکوب  
 ye رد شعوفوا ندر هک
 . یدرلبا افتک | هلا

 سیردتلارادر "القتسمهدنسق رت راصعاوب كراتءلسم
 MN gg مولع یک نوماأم رود هلبصو مخو gurl al اشنا
 ا سح رام هدنامزو یهعشمش هلا

calls!هجرلکس هقیقلایف . رو رو تريح هنیخروم  

 هدنسوشراققیاقح هانکتسا كيالضفو ابدا « LSS ؛ املع

 te Be زوو یراقدباص tou ی_راهینابح تیدوج و٥
 ینفرعمو لع ةحاس « هارهملبكمناکید قروب . بالط
 Biba ge ge ؛ هدنامز , یراکدل,اذاخحاءاکنالوح

 تعرسرب «ینیدناللو ی غوط هلماکتفده هل اهداءلا ق اخ

 هجراکیب « تافلّوم هجرلنویلیم « ییدلبا راشننا هلبا هیقرب
lei Jules’3۳ ا هدرصعرب ییدنلوا  

 كتيمالسا نکل . ay Sa Sol "یداب یسماملوب
 هرانتعا رظن بیغر و قیوشت ییدلبا هناباعم باستک |

CoATجابتحا « قئاس هنعادباو سسأت كنبشیهو  

pals!؛هسریلینوش ود  Sly yaیرابلاط كمر وماظتنار  

 نالوا سسومهنیرز رایسیساسادصتم (CEN 9 هلیصحت
 . رولپشالک Godaddy! Jeb جاتحا هبناکمو سرادم

 هوو مولع هدنرات ادب یر pat یجنشب هتشپا
 ۲۳۱1 ا ناف درا لا كنوع ble نالوا
 هسرادمندنکیدرتسوک goa? orl هنتل | ماظتناو بسر



 ۱۳۷ — هن قالاس
co |۰۰,۰۰۰ یرادقم كيهحقا نال.دافرصهدروعاو كلبا هسرزوا جایتح و ؛ یدالتاب هغءایوا یسح  ]\[ 

 . یدلناللشاب هیاشنا زی راهسردم

 هدرواشد ot AF را gee زم رله ردم كلبا

 هلا 4 سردمرب نالپدنا ات ندنفرط « كروف نا »

Gyماما بقاعتم  Geهیقهس ةسردم »و ندنف رط  » deal 

 Ge gh هطساوا رصعینشب ۰ ردهسردم نالیدا اشنا

 was bce یللا قرهلوا سیسأت Las هسردم چاقرپ
 شالوا غارفا هتیلمکم لاح ناه Ho Atoll راد

 cote ye CUM ماظن ناقار هدنربح یز نوکو و

 .ردشملقار هنوع رب ندننابقرت هلرصعوا

 یرزو كهاش كلم ندرابقوحل هدنسهدس ۷

 یراظن كني وصلا دیعس gly tel ندنفرط کلا ماظن
 ley Onl اا درا هد هددادغر 1

 قاشا یک يبدلبا اوتحا ینملعتم هجرزو هسردم

 رر هملعتمره یحو .یدشعا هدمعرد هد یا و

 ON WAT سۇ هود .یدیارول يدنا eet یخدیجتمدخ

 داربا كياراقع (Ow فقو ندنفرطیسوم «ینادراو

cout gin[۱] . یدروبل وا غلاب هرانید ٩۰,۰۰۰ نالوا  

tleعف ره هدتسهالسا  keهدنونلا رادو نالوا  

 ,لماشل | بحاص .غابصاارمنوما ماما «یزاریشلاقحیساوب |
 welt « ىلازغلا دماح ole gall Lidl وا

 سرد رلهمالع ی یرابنالا gl لاک < یدرورم»

 رور ییضافا كم هج هدنراسیردن هقلحو راشمرو

olsلاکضیف  yo Arab!هدلو و هدننامز كاللا ماظن  

 یرنسو شلدا اشنا سرادم هجرازو رادهفیظو

 مهرد ۲۰ هلمهرد شب لوا كرانبدرب هدرصمو ]1[
 !Gods یلعس < Os) y os لوم ا شوک

NV,رابتعا شوک مهرد  lalشوک مهردرب هدنامزواو  

 ۔هراپ کیده هدلاحو gt Saal لعمخت یلشچوا ded ییدمش
ge Jobos dyeردیا شویف ۷۵ = ۳ × ۱۷,۵ × ۱۵  

 ۰ ردلداعم هثنوتلا ge £o,f0° راند ۰۰°19 هدلاحو

 . ردشاوا el « اند

 یوا نیدلا حالص ۰ یک ذ نیدلارون ناطعاس هرخالاب
 كلام هلا افتفا هرا و Fe Vly نیطال-س ېک

 .ردرلشهالشاب bail pyle هدنف bys كي هبمالا

 راو یدبام
 ناطف

« sibs اا » 

 HEL هرب رح هزاربش هلرسحولرس تةيقح تاراعق

 ندتفد رظن Quine) حاورا dial یهدهذد 'هلاقم ماد

 NEN که دلاح هک افح 1 ردن دلئاسم ماهم قج هیلوتوط رود
 شمردنونوا GAT ماکحا هدشعا لافغا ندلابقت-ا

 وا نکیا دودعم ندهیملع فثاظو « قح نایب نامزیه
 هبامخ نودروط هلوشقلوا لها alo ینهمرتحم هفیظو

 كرهلديا میدوت هشدادبتسا tape كرامدآ باق ربغ
 ندیاطتا قاس < شمشرف ASN هدکااسم هود را

 نچ
 دومآم طمرت سوت هفالخا یتیافتساهدا كندا

 Halal ترابع Gow كيهسدقم فثاطو زونه رانالوا

 مک یلقار هنع توکم هلحزا orl نیصت
 نوکوب bowl OLN ینهمهم Wine وش نال.اص تقیقح

 رومام هعرش ةرادا al تامدخ ضع هشااع راظنا

 یتقبقح بابرا كرانوا هتشيا ؟ یلکد نحراظءاو « نماملع
oteهل دصقم قیاقح رمشن هکراو یرافوج هرزوا قتلوا  

 دوخاب و ريشا تا هدهظعوم سلاح نالیدبا لک تن
 .روسدا ادف gai pd قوتح ate غ تاباکح زسهوزل

 dsl ۰ . تامه ! و هدللع oy de هکروید هدراذروک

. Goll یلناث 01,۵۰۰ 1 



۱۳۸ — hae gl: 
 مکحا «لاوقا قدصا قوب نغآ كلج هب بوس اما لکد

 هل وا » انعر هل وا Crm نارف ترضح نالوا لئاسم

 « ردیرا هساوقوا هرلشاط هکردقح نامرف ر نکنر

 Aloe Sel مش هکردسدقم byl ؛یلاع bal ند

 هنب « ریل آ Sn gues رنه بابرا نوتب تقیقح
 . ماکحا نالوا GF هدنماضع !ob كسدقا مالک . راناص

 هدب زمغیدالک | قعالکا ردنراسع Dow « رده هسدقم

 اعطق هرلیداو وا < نکا دودعم jaw اطو رک | قعالکآ

 عحس جاقر هلرازوس قالراب « ییزدلا قرهبمشالقاب

 نالوا بولطم رویای دا فک هکهرد-شا ر یهفاقو

 ةما کنم نکتلو ه رو لة CI یرلهطقن ماکحا غیبت
Oyenصن « ریخایلا  deer ge doeقلوا ريخ ربهر  

 Be ىلح ود ۱ ردشلدبا لیمح هنسومال هبقر كياملع

 . ردنوقم هدلاع Sil ناقارب هفرطرب هدوروک فیفخ

 « یرولالع نمکحتل كوللا نا »

 « ءاملعلا مکحتل كوللا ىلعو »

 + رداملع ov ood sh لئاسم مومعلاب هحاساوحف ی

 « ردقدصم هللا قح نامرف هب ونعم تک ا کەدرانوا

 هرادتقا "هلصوح Gee < مولع نالوا Lil ثوروم

 Hea pte تیروهأم HVE GIST هدبولآ
Soeلامعتسا یوس هدیروص  eelرارولوا  . 

 هدهسراو نمراظعاو وکتقبقح 02 (S05 مقاولا

Hepیهسدقم هفطو وا كرامدآ رکفلا طس  

 ese هله . رد+خرر لوس یرلاء ولو ش۶ا هدمءعرد

 هقلخ ob 9999 هبا ملع هک کیا هرم ی ندفراعمو

Lbs,ا و ا الا اغ وخ  

 BON ضعب Gah Jaa شاکاب ۰ رایت یرکا
 Kael فداصت « لاثم coils panel رادللخ یابد

plyهدهفلتخم  Copal Leyیر  alas»هلا ال هنا  

 رخال » هنسعد <, رک هتنج رلديېش هدا « وهالا

 od و دیآ رحس هب هم یک ا دشا » موق ن٥ موق

 «  ستحمال تبح نم هفزرو» هنسعد نوسءا رخ سل

 Mang) انعم شاکاب هلریعت رزرو قزر pole هدنتآ

 ٠ ردرانوبهلثس مهم كا ندنرظن ted قح نايب dues هن
 ك۶ا قالخا نیقلت هدیولو رر رر یهبالسا دارفا

 ۱3۳ ادج ینمرااتعاو نکل . YS لبا
 رکف هدخباب قح یالعا هدرانوا sal نیت ندمارک

leیلکش تیندم بتکمرب ماع هسرایا یلئاسم رشن هلبا  

ATعبنم كباهج ربناوا یرازون یقرت  Godنالییاص  
 G3 «رالشاب B55 هلکربت مش

 نالساص یرلنوس:هلاراد ا یدبا یگ د هلب وا

 نالیدبا ary eo bot ی

 ary ella بلابل کاو ae‘ را 1 رد

aزب « هدروبشاطشلود  Voبوزک هدنیمزر یطس  
 . زروشالود

“> SI. هی dela Clabes 

 <| ندالو_صحم سرادم

 ةیدشرو ندنراسردم ناجنزرا .
۱ Ow Me 4 So 

 دادقم دعا
oe 

 — تشدمم بلط هدتیمالسا —
5 
1 

oll, ‘ فیض IE $ هب دم sls cares 

 ريغ ههو ستو كرادت SELON Hie یک هزاس
 نانو رقتفم هم وام كنم رکیدکی alley 6 ردتقم

ENهدنصوصخ نامأت ىنسە رور ج اوح نوجا  

 ترخآ ةعزم « ینسملوب هدهعورشم تابش وارده
 لعو شزرو re -- هدفیلکتو یعس راد و نالوا

Gods)هدا زارحا قیمت ۱ -  Saleرادقم تابونم  af 
olردشمروم ناو صا یغجەلوا هب دیا م  . 

 انا نوجما لامحتسا یتشبعم ةمذال نراس

 قازرا هلا كارداو (dae A> ov تلالد هتشعم بابسا

 اما ۰ ردبعرش و gab صا ر, كجا بلط یتسهردقم



lok ۱۳۵ -- i 
 قاشم لیخر هدنصوصخ uel یتسهردقم قازرا

 . راو سأب هل شمکجهدبا فداصت هنالکشمو

 ded هف ال یس نا ًارلایع

 Pal هدعاسب نا ate سلو

 ایر هنلاکو توق كنكا ردا و لقع ةدصن دوخا

je denyهديا هدلا  t taleندنون  hintتشيعم  
 کمهلس نظ ءوسیئراق Wl ؛رر تەن هن داقتعاو سح

 : كاش . بدس هن جا دع تلالض بیس

 هبهاذم تعا لقاع لقاع ک

 افوزم هاقلت لهاح لهاحو

 ةرتاح GWYN كر یذلا اذه

 اهدنز ربرحنلا لقاعلا ريصو

 یتشدعم باسا یرالفاع هع ېک کیدا J وصآ هيد

 ءهتسملوا یلالض برس كرهدیا نا یصوصخ نما

 NS تابح هدنجا عو زا عاونا ood Wee قوحرب

eeeبلط رت هدوت  pee؟ ودیپشوط  
 هنظ هوس هکردمفشکنم یسه كطاصم للع هزب مه

jaiضع ٠ نوسلوا  blesهکردراو  — ishےس  

oTقحن | هدکملس  le1 ردشا دارفنا لاللاوذ  
 . هیهلازا یفلجا « هفعایاق ینیچا ةرطف ناسنا کم ادم
 . ردرغتفم det یسهرورض تاحایتحا ولرد یھ

 . ون . ردرورض el لسوت هبهمزال بابسا هدلاحیه
 هروک اکا dale got ry ندم هجرد Aes هيا

sid yar May Shedهدصوصخو . ریلیبهلوا  
 هوا هدبولیکج هنسهشوکرب كوا « كمرتسوک انغتسا

 . زدلکد لقاع راک قمروطوا شو ۳

 تغرف اذاف ) هلس Le یذ لوسر ؛قح باذج

 - روس نامرف هلسهلا مظن ) بغراف كبر ىلاو بصناف

 !ییبح » : ینینمیانعم مروكەنناس Ll sh لها 1 ردعب

 . تا els wale هدتفو كکیدتا تعارف نداد روما

 ۰ Keo » هلا هجون هېر قجا

 هتشدعم باط یریمغس Olin ؛ لاج مظن و < 5

 جایتحا طقف . ردشهاهوا قوس هدنسداو تغرب

 یسوذم كنااصحتسا و ذخا Oa goo طح یرادقم

 ۰ رویدیا هدافا

 سال ) toh par دنا مرتع ی کردنوجکنآ

Teةرخ الا الو ةرخ الل ایندلا كرت نم  Lalنکلو  

fe؛ ییلج یانعم هکر دراشمرویب (هذهو هذه نم ذخا  
eal)ترخا یایند | » Celكرت نوجما اند  Bal 

 هدندایند SIS كزسەکلب .راردلکد زکرایل 3 ~
 : ردکعد <« ردرلن الوا رادهصح ند

 بانج هرزواییدلوا روک ذم هدي راح a كلذک

 سک كناسنا » هدنرابوبن ثیدح رب نمدنفا آماده

 Labs ماعطرب یلریخ یک ماعط Site بونازاق هلیدب
calls’ . sleds!یدنک دالا )هلع دواد  SEN 

 . ردرلشمروس « یدرشق

 مالسلهلع د واد کردشلروم ناب oat 5 نارف

 زکلاب . شمردبا لامعا راهرز شینک ab یناحبس میلعت
 هل قرح رر هداسا لفاوق نوت لکد دواد ترضح

Stine heatردرلا شما  . 

Rul oak,ناک مزال نوجا  Bllیس هلاصحتسا  

ole bile نران 

 کنوج . ava دع هم gade sey ثكعا ترغو

 . رویلوا =( زساسد
Loui era Y»ا-هماا و  

 ةرادلا كب تراد ناو امذ

 اهاضف نمو Ll فرش نم

 «ةرخ الا كردتسل Ly نا

Jl 

 هلبرا وکه رق نالوا یواح ینوک انوک تاعوقو « ایند
geفوفح  lewیا نس هنن هدهسابق یدنادش و  

 نالیاص تبنمو فرش نوجما اند .هعا داب هلتمذمناسل

 لباق هلا Loo Gel كنهورخآ عن هدیر ندروما

 . ردیسلوا لاصحتسا



 قمل انا ۱2۰ — هفیحم

 wtb : كاد < + هبدحا cle cw رش ید

 . رویدبا AD هدیتسهعورشم تیفک و تیک كتشيعم

 هوجو . ردهماحیس تر ر .ردح gue یود لما

 GH هسملوا ol داد « هلمط مش قلوا by pce هربخ

 ندنارمع رثا ند_ننج هلاق لاععم dice b ضرا یور

 ربغ dhe یسهاشاب هدنرزوا ALI ۰ یدرولوا مورع

 لوا ندنرایدنک یسیلاها رصعرب ۰ یدریلک هاحرب لباق
 ثراوت یشرب چیه ندارم Tel نالوا نارذک

telزر یدمش یدنا هساوا  LEهدلاح یابند  

 ۱ . قدرولو

WL, oleرب نالوا یوم ندنمدنفا  
 rw Vi دیس لاق ) . رددیّوم یو هد فرش ثیدح

 ان ءالولو ىتمال ails ةحر لمالا سو ale هللاىلص

 Clarice ye V5 ارتش سرا سرغ
 Aisle Gini ty لام مج یک نوراق هسقو

ENS DS bsلا ندا هدرور بش  
 رب هلوا نداد كياسنا یتح . زدمارح ؛ ردمومذم

 هدنتراعف ؛رفاو ظح یکیدلیا راغدا هلا ع ورشهریغ لما

 ما ضمب ۰ ینیدلوا بیس هدییزت lab ably زوکيم
ladی یینلر دلا  Gadهنساوعد تیهولا  

 هل لاق ) :ردشکهلوا EEG قوس ردق

 ( ینغتسا oly نا (gb ناسنالانا الک : لجو نع یلاعت
 ردق ه كما نایدبا هدرورب هلا حال ص طرش اما

 لعا . ردلومقم ؛ ردنسحتسم نوسلوا هسرولوا عساو

 tases sl یحاص یالود ندنعاسا CN ومقم

 نالو لکوت تلضف ely ۰ زمااص fate) هدنداکوت

 كلەنسر كننایهاط جاوزا ae pail ناشیذ ی

 . ردرلشمروم راخدا ینشدعم

 ( VIE یالعا « تنواسعم هنسنج یانا هصالخ

 راخدا na pe تارن لابعو دالوا هفر .نطو راععا

 طاصلا لاملا عن ( یک asl حودم راتورت نایدیا

 نصوصخاب . ردرپظم هلس هنشااتس ( لاصلا لح رز

  wileلا تورت راخدا هلآ ف نطو قرق- ۱۳

  gateهعفادم ؛لاللاوذ بانج .ردا اقترا هتتضرف ندب
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ah Alةملا . یدباشمهتسیا كمتا داشرا  Saىلاعت  
 یدمشنمه ءاهجا ole زرط ۰ مهراد رضاح لکش

 شیپ لکد دعاسم vod A یراهلناهوا . یراهعااموا
 لاخقوس Gr + دامجا rea نالبجآ هدزمهاشا راظزا

 قمشلاح « زرویشیلاج , عساو هدهجرد زمکج هیم هدبا

 نیبآیداعس جاهم  یاوص Gib زکلاب « زرویتسیا
Verneyضا شوا هلزلاحءتساو تکرحو . زرویلک  

 هناداشرا هناصلا هدلوو . هنراطخاو ,Sock هدیزک
 . زروش و هدلاحرب جاتحم نوک و obs ندنامزیه

eeeیزعایقر و لاما  SIF w VIS!ندساردناو  

 Mel عضو هنیرزوا oe ساسا رب كج هل هلوا نوصم
dhe jut!یزمتقدرظن هدایز ندیذیهو لوا ندیشیه ۰  



 ۱۶۲ — هفیح

 تیمالسا : GUL AT هاظطر ندهاعق مهم یکیا وش

 . Grosse هتفرعمو تمکح لالز یز , قلب اءع

 Phy yr لا تاداشحا م راف تاللا
 ردق هدرابغاو راب رظن ۰ كج هديا شح طاساو

 . ردعبنه یکیاوب كج هيلا مکحتو Hel یزمعقومو
Gaalراو  

 بیدا لیلخ

 هبعرش تسایس
۲ 

 رب كەم رك col زمکیدتا all ساسا هضم هلاقم
 « لدعلاب اومکحت نا سانلا نيب CSS اذاو » هدنسهرتف

 . روبلبروس

lonعوفو  LS Godlyهدودح اب قوةح اب  

 « تالماسم » هنمسف نالوا قاعتم هفوقح . ردقلعتم

 هدیایوقع . روند « تابوقع » هاناو قلعتم هدودح

 لیصف هدیرایا 6رولوا pride ربغ اب رولوا ردقم اب

Smo . 
* 

* * 

 توق قرهباشب هدنسهراد تناقحو لدع كترش

 che یک ضرعت هتقوقح Ue SG ysl و
 Seg E فرق فا
 Combet بولوا ندنساضتةم 4c + دعاوق یرامهما

 (ty هدسنجنا برش che رب ارظن cdl ate رشب
 یادقف كصاخشا دعتسم Spas عاقا ۰ همد
 تیرمشپ "هلساس كيهمانح لاعفا هلئروصو و لاح یمامدا

 كيهندم تانوئش ندنشردلوا لباق ne یو ملف ندنحا

 كسانج نارا هدننمض یتشع هدنلمکهو ماظتنا رب

 Sealab Aces بیدأت Lani هنيرلمرجو ىدعت ةجرد
oy 5A oyeو قلوا  Animusصاخیشا نالوا مارج  

lol, 

ibsتایح كراکچ دسرب هننرضم عافا  ptیه  
  هجرد كنهبلدع B55 نوجا قمریدنلوب هدتینما تحت
  زسهللدع (og «زسنابوقع نوجا Orisa esl صور

 3 (ar روصت تلود رب

 نوجا یسهلدا رادهنخر eo شاسآ
wa pt SLiناناوق نالکمزال یسلوا قیسطتلا هام  

  یسهیقببطت روص كلوب هدهسیا دوجوم هد-لود یه
 . ردیا فالتخا ًارظن هنطبحمو bo Sy كنبلاها

 کی هیلدعٌءوق ندنفردلوا pled] هدصقمساسا فالتخا وو
ESهحرد هده و منام  wi?کن یهدنتح  

Sle 43 yimرولمهلوا  . 

 عیار ریو هدبیشت ءوق رب كنهعاجا تاسیسأت
 ر كقوقح نارح (Jus oy نالوا كعد یحهبقیقح

 هبعانجا تیفاکم كترمشب و مداخ هننیمأت هدهلاس تروص

 ندهلخادم doo هلغلوا لماش ین hve yar عفانمو

 هرادا هدهدمتم CULE نوجا یلوا نیما و هتسراو

Bylo! Jaeلالقتسا هرلهمکو شماف قبرفت ندهکلم  

 طعقف . ردشمافار تسرس ماکح نادجو كرهبر و مان

 ae زواج gees اد نوناقو تمیرش هنب Gat رسوب
 هدنسهراد نوناق و تع)رش ab Ah ‘ رد هلمط 2

Smsنوصم ندضرعآ رامکح  tLe,ندهلخ ادم  

 . ردهتشاتعم هدازا

Wate 55 ate aesیدوحو  ILSهقوتح  

 لفاکت هلنوناقو ع رش هب رش) تابحو ندنغادنلو دنتسم

ers dun yfهدلاح رب ناما  daly)قح ته  ale 

 tel لاهعتسا whe هلنروص نسح « بولوا كلام

 <. ردهدال

 BT یسهظفاحم Sela) Walle تیدوحوم هکمادام

 هلا ماتها هنسهظفاسحم gully لامعتسا dy ye نیسح

 . ردا اضتقا زمکاکماس یا Ge قجهلوا

 ؟ رد هب ole قح هس هل وا



 ق انار

 ننک ره .ردکع د یقح قماش les Ole قح

gleردنوصم ندضرعآ ینابحو كلام  . 

 ا یراقادود ندزکرصب هاکشیپ هقیقلاف

 تیموصهمو ماستبا رونرب هدنرازوکیرثا مسرب فیفخ
 یرا رب Ls زعم . ابررظن كتردق ماسر و ناالراب

 یابرلد 43 Soy كلام هتحالمو Cale هنوع قحەلوا

oleاهد ! راو تابح قح هدنو هتشيا . زکیرع  

 كليا قراپوق ندردام dete زونه . زکیدک یرلیا
geodهدهدننجرب شماعوق هنیرزوا تایح حطس  Gr 

 . زکجهروک تابح
 هدنفح رلناكو هدنانج باکترا هدتقورب اعقاو

 ۰ كم هلکوروس بودالفاب 9 راهب ع یرلمر#

hosهلرلازج یک كمزوب ین  doleقح  Oleهظفاح  
 رونت هللا تیئدم رکف تیرشب غامد طقف . یدرویلدیا
 US هدننابم یرایدنک و ندنهیدنل وب هدندادعتسا كما

 قالخاو ككردبا رومظ هدرامدآ شلدار dle ندنرارکید
Belgهنایکح لاوقا مفاطرب هلیدصقم لیدمت  dh pth 

 هرتادر هن هدیاف هدهسیا شاشلاح هشدم سست

 نوجا یحالصا هكرلنو Gal شلاق هدنجا هدودحم

 ةناخسردو كرهلیردنوک راملعم Jars ندبماا فرط
 ریغآ ریغآ یرشب رکف . یدلنالشاب هقالخا میلمت هدملاع
 سبسات هلبا داق یتبئدم le“ حایصهتبرشب Ayal ریون

 هدزوا قلوا یسهعییط Amy كنو و قفوم هتیندم
 ۔ الک آ Gi yee ندضرعتو GIL dle قح كسکره

 ضرعآ اکوو ردکلام ale قح درفیه نران . یدلش "

 زاملوا

 by یدنک | هسا Ga شرا Awl كصخشر 1

iرولواندنف رط یرخآ 8 . Sr!هدر دقت یر دلو اند نفر ط  

 هدنروصر هقشب دوخاب رولوا bl ك مع ضرعتءا

 wth هدبعرش رظا نوسلوا هسرولوا .Sel رولوا ۱
duel! Clay ogالثم . ردهومذم هدهدنراغن  

 .زاغوا ضرع هءایح م. غج هباشب مر "اح یةح قماشان |

3 

] 
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 ینسازج قرهلوا راتفرک هنوناق ةع ضرءتم هسروللوا

 Sy یوا همان نوناق ازج ءا هبیسوت . ردکجهروک

 هيضق كعقاو مکحو مير ىم هبهیوبث بایسا یدمعتم
Seردبا مادعا هلمنارتقا هب یلاع قیدصتو بسک  AT. 

 قحر, هدلناق وا هجرک . رایس ندنایح Mey 5 ی.دوجو
slsكلام  Galضرمآ هتناح كن_سهقش مادام .  

 .زامهلوا قترآ هسلدبا همادا یسهدنایح تیموصعم یدسا

oll eyتعفنم یدوحو  daleرددنتسم « هتلدعمو  . 

 رد هلو هدهد Phe رش ماکحا یک ینیدلوا aby انوناقو

aTهدصاصق نوجا  oleینوحشم تمکح مالک ردراو  

 هسلوا موکح abl صاصق iby کوچ . ردبضوط

 نوجما (Gaby تازاح قحتسم هدنتبس یرج کلاحا

 لئالدو هسهطحالم كمما ضرع Cle هدکنرازئاس

 هللروصوا یبیدنک نوما dle ماظتنا یم هب هراس
 . ردمزال قفلوا هذخاژم

oyادم ارظن هنعهعرشوهبنوناق ةعوضوم ماکحا  

 NAR Nay كننواه Glog ازح ؛ تایحقح
 ناعآ هدنفح نانج طاقسا هدهبمقف ماکحاو هدنرلهدام

 . رولبشالک | یتیدلوا ردام محر هروک هنسلدبا تازاحم

 ومع فألاعم رانازاب حرش هننوباه GL yl ازج

 wt رشت كنهروک ذم داوم هدنروص كجهلشد هلبتم

 ۔رظن زکلایو راشفارب هنغ توکسم یتهج Ole قح
 ندنراذل fe ینجا نالوا یلیصفت Que slo alge تا
 هدنص مت نا طاقتسا هلثحم ندنفوقح امور یر

 دنتسم هنابح قسح كنتمج تبمورحم ندناریم زکلا
yaa yههعلاطم رظن  God]شفلو هدناقیفدت قیمعت  

 تازاحم نیس هدازج نوناق هدنفح نینج طاقسا هدهسیا

 افنک | هلسازج تیمورح ندناربم زکلا ًارظن هن-!دیا
 . زامهنلآ هنسانعم هظفاحم هلبءاع Ge Ge یسفلوا

 (wily هل اذا كحوز ها هد نص هع رش ماکحا مر

 هدا هدکلروک یېج تیمورحم ندارم درد



۱۸۵ — Ais 

 [O(N 22 نالوا كعد هدق تازاحعونرب رار هلکنو

otsیلعاف  gineندننجهملتوط  Whee Ge Gls 

 Bi dans قناوم هدکنوو ییدلدبا هظفاحم

Allaردا  . 

 he deka“ رداد ید OS كرلناسلا تابح
oleندندارفا هبعاهجا  elyهوس هتسفن یدنک  

a girly) so We stadهدول ار وص صا 4.4ةشل  

“dadمت عهد وح. زام ر دشا افطزا یاح  !| SS 

 A nad ءوس Alea GAS صخشرب . ردلکد زن احهحااو

 Ge ر هلو هدهسزاوا راحود ade وناق ANGE هلیسما

 هل وش را ناسحتسا راغن یا لامعتسا ءوس

 .رولیدبا حسیق هدندنرظن ded قالخاو عرش نو-روط

 فالتا یس a ge سصا هرخآ كیهسمکر هکردقوش
 لع هازجر نوا فاتم YT هدلاح ییدردشا

 ماکعا یتح . زامهلتروق ندازج رومأم هدهسیا شمالاق

el gs SG Sy leeهوم  
od gs) Iهبهمش هاش هسایا لتف هدزومام  tei 

 ee یک ینجهلوا مزکح dee de هساوا عفدنم صاصق

 یازح هسا شلدک age تادح KE Woy pe قعاص

 . ضەدا نارك صیلخحت ندصاصق

 [ راعا ] هتسعا دصق ءوس هنس یدنک كمدآ رب

 oo راتاو نالوا شعا وع یتفع هجرلولم , رود

 زمغردنلو بونە Si vals شمام نادم

 زمتشیا zat) Gye لیاج تبص كرت بیج موق
 لئالج یک Stes تناتم « تقادص < قآ راکسوما

 . ردشعا زم ندماوقا راس abl هبقالخا

EE ABY ov he دوخایو نایملیب BLT 
  53كالام هب هب  Aled ylندنرېش هوس یرافدنازف

 ریهطآ  toleهیدصقم تمصع  GASحالس هننراسف

Byer) $e [11]رابع ندشوک مهرد  pvهدوب ۰  

 < ردقو قرف هدنسلوا ندناناو روك ذ كنينج

ghlol- 

Gm یرل-اوا تاالض زادنا هو-طخ ال he gos 

 تقورب [ Obزامهنلوا دع ندیدم .

 راچود هیسیظع تک الف رب ۰ کرولیپ هلوا مدآ
 هدنجا همعامحا تره ندنتلاحخو cles . رولوا

 - ایتحا od ول را rd دوخایو . رولک هلاح ۰ Gr هيم هنود

teهدلاح ر نوز مدنا | ىنا تسد  Gordyندرلن و  

 . ردبا را قرهلوا فام سو أم

 یدنک GT نوسراو ؟ یلکد Ge GAT قماشپ
 هدنکلام یدنک كصخشر انداعو . نوسنیا اقا هللا
 هده ردا ردات لاو-ر هنهذ a5 ؟ رداکد ار قرصا

SL Ge Se۳ ا رار هلفلوا كلام  
AKI0 ندیده لوصح ید بنک  

 هدنحراخرشب هدارا هدلاحیه oy . ردلکد NEF هددصف

 یشر هقشاب ندهلازا یامظع تمعنر OM sy نا->ا

 ‘ سرو نیسحن ناباش ندنفیدلوا

 هفساف (قنارف) ویسوم ندنوبقوقح ریهاشم
 ZF ۱۰۷ كسرتا هحزسلارف gosh راد 43 وة

 اق !okey ow J? Oa یلو GT هلب--هفیح

Sai Soe! gleهلیتروص راح هلبا راندبا والود 6  
 ندهسهذم قوقح یهدنفح رانا و هددوجو یاشفا

 یور ههروت ذم لامفا ارب هللا دقن gel ja طاقسا
 لاوحا ندهقالخا تہج اع هداساا oda ru ةاشام

 ؟ روما Ole ندهب PAS PY ناس كنهضورعم

 GEN مق هنسهعقاو تادیقنت كلا یعوم فاژم
oly alهکمرد  LINGهمنکح نددصق ءوس هنسفف  - 

 هلدصقم of fe تربعرب هنرلرااس Sy كصخشرب شم

 ندهمزال تالافتحا و هشد مسا یشعن نوسلوا

 Ae hn) yo‘ اد همت ةر ید قرهفار مورح

 CII یک ینج هبمهلوا ازج رب لیزتت هتراقح یاوصف
 . ضەدا لکشت تربع سرد ر هدیوجا

 ضرب هکنوچ . رداکد ازج نوما صخش وا
 ENG یندنکیدنک قرەلوا هدنرأت تحت كنيحور



Gok: 

 شلوا عارم هللا حور قاهزا Arlee تایسحو

 تمکحو Sit قفاوم get Fa CLF كدحرب نالوا
ANYردلکد  . 

 کنوج . زامهلوا oy he تربع هدنوحا یرارتاس

tsروصت یدصق هوس هنضف یدنک  OWصخشر  

 1S رولوا (ol بحوم Sealy نوجا

 ناسنا هرزوا یغح هوا مهفنم ندهطوس« تالبصف

geیسهفرظو هدر هدناباقم یک ینیدلوا كلام هناح  

 لاممتساو هظفاح نرود / نی قنات ae وا
 2 ردیسما

 تازا زامود BU aby هدا
 . رارولوا

 ental yl لوئسم ندنلعف ینادا كصخدر هکنوح

Syٌهزاربش هسلدا  cheراجود 4 4  IITرولوا  . 

 قفوت Aes dale هب (pt فا طو هتشبا

 دءهَتسه dale ندهعورشم قوق> هکی عا تڪ رح

 وسلو
 دیرف : مزاح نا راو یدءبام

~~ 

 یقنولا ةورع

eeهراد  eeوش . ردیدا و ۴ طرح »  

 كا طب یراکفا Gal بارشا اکب كيهملع ٌهراد

 : مرەتسلا

 تیلجر ؛تبابش « توابص . ردقوچ تابح راودا
Loe,راودا میس هد  Balردیبحاص رظن ةطقارب . 

 : (pw ماقا هب ه دی دع ماقا هلس بامش هکرولم هلوا

Golde Urey 094دقال كب تباش مد نالوا  

 نا FL ناوفنع هر ا رش راکا . روش
 هدننشر یالوا همدق .کردصخش وا تدبیر او

 کف
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 روظح هدنتش همدقوا . زامهلوا باب داشر هدراصا

 لبح «یسراح كي«مهمشود .رشود Calin نیک نالوا

 .ردماصتعا هب ىق ولا ةو رع هب ید نیم

 نشلک قرهلوا یدج طقن ۱ Io Seb Je جنکرب
 ربخ لاهنرب هتلم هعرنم هسیا ناوجر شمومب هدتفرعم

 کد

 ! ريخ ؟ ردیمیش ر هقشب ندبتکم تفرعم نشلک

 MLL ندا ghar ندیتکم رخ لاهن كج هلکرد

 ۔ كسم . رالاص كربو خاش هدنسهیاس یهاشخم امن و
httهورعلا ماصتعا »  » ALSهناخضف وا 6  Bad 

 رسا هدنسهیاس هبا ومال تااکم یبدسا عیدو هنحرالا

 . ردیا

 هراتمه د_اب ارش اراد وا کدو هدنس هح )س

 بحاص هتناکموا .لاح Stl sl Vy هدکمروگ
 . رددوعم هل ناسنا نالوا LE هلا وا لا نالوا

 . ردیدبا توم رب "الصا هلیرسآ كدجوم هکیضام

“lasیایهدنخ هدنکوا لابخ رظن هسرونم هلتفرعم  

 ءرولوا لاح ردنا ددحت « ردنامزر هدیضام . رد ناص

 .كديا ولوا هدضام وا .du yg gigs رولو روضح

 ale هلوتر tel Se هک اخ هضبقر Wai تاکشم

 یفام رد.ک یلزح یه هلنمددح . قدلوا هاک ءولج

 روضح قاهقبفدر هکویلاح . زرضاح زر طقف . رولوا

 Lal ! برا نامآ ۱ یعرولوا یضام هدنکوص هققدر
 ؟ OURS ردقهب woe هنددضام لاح

cadهيد لئاوغ ُهدازآ ۰  Gils)هلی رانامز  
 یاحر و نالوا هلصا هدموسم مهذ مرولوشود

 CIF هدام هدنس : !Sys . J تارا هدهمصخش

 | كسرروط ند هدرک كرع هکهما نظ « هلدینا6دنز
 یهجوت ینالقنا هب یضام ey .ردماق هل ana رمع رامز

Slee J ۳یه نس یدعا .رروتک .رکورود  dad 

 قبس یشلراو هکنیسرویتآ هوطخ هنملظم 5 كنیضام

 . ردقح هلوا Se کس نوکر هس مدع « توم ندا



 قلا نايب ۱۹۱۰ — هفبجح

 3 ردشعا قفوم یرلناسنا هطلستو مح 4-هلدو All اکب < مهد LB ! تشهد هب نامز اب

 یتح «رویلیوس (Aide میبقح ربهر وا نالوا هنتسارک
 : مروروک . روبل وس هلتمحام هلالدتسا یهظعوم و

 ادد نر ازم ۰ ردهدنجا لاوز یت

 یربا هرکص نوک کیا . IS هضرا ٌءرفح دوجو رب

 ماکنهو ناغوط موصعم نوکو .رولوا زموروک ˆ

 - ردشوبهایس یرادتملط J هلا لاوز دیده تدالو

 ۰ یدلوان زکمارآ هدافص

 هان AZ هتشيا « زاوآ Lbs مکیدتشیا وش هک فبح

 .Dues Ae رو دیا نالعا هراک اخ ینکیدشود

 é هنس شا نوا موصعم ون

 یسهرجش رر تمشح یذ كيابح غاب نو ول ست

dyهک زکیلوا نما . زکسرو  pepeبیر  W 
 رس تردق تسد ! زکی روط ! زکیروط ۱ زکیسقعم
 . ىدا رده نامزر « ,CAEN Qual Oss نوجا

 SF یعقوموا ًاقانعتم . رولو ماتخ نامزوا
 . ردقجهلوا بالقنا نارق « SIF نیهر

 هنسهراد هغ اف یس هيس تادطاخم هلنروصوش هتشیا

 NT CLAN یللع هک « هنسلف » تمکح . رروستک

 شا ماقم و ررتسوک یغیدلوا ردصم soley ضاعا

 . رونیروک شما قیقدت SL و
 هدزوا قلوا لوا ادم هدقوف لاعو هدام ةف

 . ردا لوبق sb par سدقا لالاوذ

 لترا ظن كسراب تشم Lye هک ام اتوا

 . ردیا راهظا راهمیدب ردقهن لاهی . ازفتربح

«S75 یا Alo 

ols) GLI gicهکر دشهروک كرەديا رظن ذافا  

 قو یشرب هدردتقم ماما مارکلاوذ مکح ترضح

taalهلسیلام دصقم قعالکا یتسهیلز ۸ تردق «  

 کش ندلکش (GFT GL ېک بکرتو یلباحت زکلاب
 هب ا مفامو ضرا ناک هدلبناکرحو لاصفا . ردشعوق

 راو یدعبام

asa Coreف  oldندنسافاخ  

 هداز رامعم

 ىلع د

ga Şe 

 سرادمو تاسرد

 as ام

 Gk كتامرب چیه : هک تیمالسا نيم ند

  ذرطر, Seth بیقعت كموقرب يبه « یکج هيم هديا
SGدانتسا هنیرزوا یتناوق تاواسم ئمام  gated؛  | 

 | ییدتبا لیمشت هرسهبایح لئاسم نوتب یاواسم نوناقوب
weیماع بابرا زکلاب  Gokهک ردشقارب  PART 

 ae BT و شەر دل ىج هیم هلوایواسمهلبرلرتاس

dalyردشمریو تبنحرب . OWEN Mitr y یبهمزال  
 | فطعنم هباستکا ىت موب تما راظنا موم ققرەلوا

  هجوتم«ملعولضف بابرا « نیماسم راکفا نوتو شلوا

ane y۱ :  

  زکلاب یک ءرئاس نایدا : هک ىدا موق نرد
 Wale نوش بوماوا رحم هناداعو تاداقتعا

 كنامزره Ce oS هدرصعره Fo یزمهبعانجا

 هردشعلآ dial تح ها هنتم نناوق GE هنجاتحا

 فقوتم كنابعانجا هسکرک و كنابداقتءاو تاداىع كرك
 هنفرصآ هحاس 2330 8-94 مولع نوت ینیدلو

 قرهلوا etal Tes هد ك2 .ةح و وک

 شلوط هللا لاکو ل ضف رو تیمالسا ey هحاس

 نوقوذ مکحررب « ققدم فوسابف ررر نرد ءاماعو

 .ردرلشملوا



Hat 
 كتموکح « هماع كند « هنید كراناملسم هتشيا

  bylیراهلاقتم تمطوت ص نالوا هملع  llsهدورهب

  llyلذب + هنودممولع نوتهسبا شمش ! alooریمشآ و

bi هما سا cn Soy هدراو شعا eal قاس 

  salهنسهش د ماکحا هدهرهو شمادا دانتسا هیاملعهسیا

 ناملسم, فاو  4. 24) onsردقیتیدلوا طو ص

 هلو 937 هارهش . ردو طو ص هده 939 مولع

 راناملسم نالوا كلام هب یقرت ءوقرب .هربهررب یک ند

 قرتما كن ایندندنتهج هیفو هبماع تالاک نوت هدنامزه
 بابسا قوچرب یتقبتحو نک ریلکءزال یملوا یموق

 هبسایس  dolاو  Tieشب  parهظفاحم ردق

 نبرد یک یسهیسأب- تیدوج وم تیمالسا لع لاعو شما هدیا
 هطاطحارب «  polهدهرکصلاو شلوا راعود هبذیذترب

 یخد کنج لآ نالوا تمالسا نوعاط  UTةقابتم

 طالع اون هدارو زب  gleكم

 بایسا  get Fabنعهلاسق» نیمز « زکجەبما خش رشت
 کلا .ردلکد دءاسم  Ghee 55 5هکز روم ند«مایوس

ch Sey : هد وا 

2 SS هدهح ردوا قالخا نالوا یوزلمو فراعم 

dub gin Wy هک ردفتاههش SoG هد هجرد وا ط ود يه 

 ؛ ردا طوبه لاحرد یرکید  So sty chyكن

wll كتموکح ر هدر . رولوا eye gael 

 رودو هدنلکشت  Gh 93لا یک  Saaleفراعمهدننامزرب
 ممعتو سست  . etlسمحتم تاغ « فراعمو مولع

Ds, ییدوروو ییدزک هک رزکب هنیئزان دهاشرب 

 ردلمالوا لالتخا رازهروش . « walروح هراز

 .ردعماینالانو و قرا

 هليا یسهسای. Cao ye yay تکوش

 . زا هدعاسم هنسمرک كشر ادغام ندشیاسآ و

 هثشلا . زامهروط هدرارب ییدرک كلالتخاو شروش

 روضح هدشنامز كولم یّاوط S ردیالوط ندنو "
dale aliaیخد نونفو مولع ندنکبدمهدا ررقت  

DYتاشفانم ؛ شمامهدداسسات هلهج و  dukeتاثحایمو  

 , ردشلوا b> تارا و oYole هس p هبنق

 ۱۱۷ — هب

tleبارا هس هدهدنرانامز یلشروش و كتيمالسا  

 زا تالاک باحا . یدزلوا كسك obey لضف

go phكرك كا-نيلاها كرك رانشتب طقف ؛  hie SS 

 راوحموخ یک Slay . یدررولوا یعارتحا رمظم

 . یدشاوا GE بولغم هلدیسو ندلادعس هلس هملغتمر

 ۰ ردراشعا ماها هعا همولع Fo یراقوحلس 448

 هفراعم میمعت كرهیابا اشنا سرادم هدرارب قوچ رب
 ردرلشمشایغوا

 ene ندفرطر od رااکشت یادتا هک juli مع

So Sleهسورپ و راشمشلاج هفرابعم ممعت ندفرط  

 قوحر قرهل واماعمها همولع "قرت زعلوا رونل واذاما تاب

olin feهسردمییناّمع كليا .ردرلشمربتک هدوج وهبماع . 

 ندنفرط ناخروا ناطلس هدنعساوا رصع یحزکس

orden gyهدر نهبقاعتم ینو هردهسردم نالیدىا اشنا  

 نیول تابح هب هبماللسا فراعم بونالشاب اشنا رهسردم

 صف لع زکم هسورب بقعرد . یدلنالثاب کلر و

 یماق یذیملتو 6 یراق AN pat LV ge . یدلوا

 . GA) gb ses ۴ بارا یک یور هداز

 نوتفم GAN SIF تفالح رقم لومناتسا هک اتقو

Chadی یهاظمو تادام تسد ماف ترضح نالو  

 هب هیمالسا فراعم لوبنات-ا ؛یدنازوا هنوفو مولع ناه

 رب لاحرد

 یر ندر« ءترد dl الضف US ءاملع نالک ندنف رط

SYةعشعش نالوا  SFعماح عاف . یدالشاب ه همالراب  

 .یدلدیا اشنا یرلهعلو هسردم AS يهدنفا رطا ینارش

 ھه كىملا نا-مح . یدل وا uss رقم

dun hayسرادمقوج كب هدنفرظ تقو زا یرلهملع  

 .یدنلاهنل  نوناقرب ماغتنم سیردن لوصا .یدشا بیقمت
 5 هک هوش

 « جراخ قرهلوا gto! rel) كس SoS سرادم

 ههبنیم ترد هلبرامان نام نګو نح the ge“ « لخاد
 yr كسرادم Fo لیصح لاس . یدلدبا قیر

 thane 92 « یسرد لخاد « یسرد جراخ هزوک هنسهمیرا
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 راتعا هحرد ترد هرزوا یاوا یسرد OF و یرد

 هشادّسا تامولعم Alb + كج هریک هل صحت قارط .یدلدا

 رزرو هتیراهسردم جراخ هرکصلدکدتا باستک |
 لخاد كرهدیا لص hie Shark ندارواو

 ی راسرد یلخادیخد هدارو . ید Aes jf هنر هس رده

 كردبا GF هن راه س ردم نګ he ge“ هرکصندک در وک

 تقابل بسک هرانوتفلاراد نااسد ole OF هدنداروب

 ۔ارطا ینیرش عاج حاف یرا سردم ناب نح . یدرلپا

 ررب صوصخ deat یاهتنم هکرد هسردم زکس یهدنف
 تاوذ هرحح بحاص هدرا دردم و

 jai LAI پولوا ارحاو از
 «دم » هاود ندیا زارا تیارد و Nal هداز كا

 هدنارک اذم od du دم یدک by کیدرولیر و یاب

ad »۳1 ی  farنواعم هراسر دم هد  detteیارجا  

 هدلوو مولع adh هتشبا . ga) y gh model سرد

 of هرکص لاو هب هسردم ندهسردم

eu 

 هنقالطا ن رحم ةققح .

 dv Jaw ye نام

ol rod rar! Se’یلیصحت  o Kai IIEمزالم »  » 
gallبوليرو یدغاک تمزالم ررب هتنرادیو .یدراریل  

 تمزالمو یدرولبدا دیق ه ( نواه؛انزور ) یرلمسا

 نالیر و ۳و ندرلنونفلارادو باکم Goat یرلدغاک

 زور فو وا کت رامسا وا هدنما فو مادا
Soul’ندنسهلوا دیق هنوناه  Wileندا لاکا یلیصح  

 لالدتسا ab ۳ ند فرط E كتاوذ

 VE heat ovine sia ماظتناو سرت وش .

 Ags ندا Six al بسك هندفاک تمزالم كردا
 رویلیدیا

 یاج عیب ید لوا ندینفرصو للف اپرا یسهفاک
 ندا قاقحتسمسا تک هندغاک تمزالم . رداکد هاتشا

 ترغو یس هصاصتخا سک هدنکلسم هخرلهنس تاوذ
 Spal نبعت یرللاکو (a3 ندنرلجما هركصندكدلبا
 ةة یساضوط اهد « یرلئالوا SLE نارقالانب

 قیرفتلاب ه برد كلم یرانال و نم ةقحلا ءاملعل | ةودق

 لحام یرلکلتردم ندراهسردم نالبدبا رابتعا جراخ

 تدمر هداروب ۰ یدرارولردبا Por) or ine هرلن ال وا

 .هسردم نالبدا رابتعا لخاد هرکع ندسرد یارحا

 هنر ندنرلهسردم نح هلصوم نداروو هر دارا

 هسراکلسردم نام نح هد هرکص گاو ؛ رولوا سردم

ey!یدرابا  . 

 لخاد هسیردت "هلسلس هدیولآ ین دغاک تمزالم

 .-یضاق زکلاب . یدرولبدبا هبجوت فالیضاق هرانابمهلرا
 هنردا لویناتسا هلبا كلرکسعبضاق نالوا یعاتم ةاضقلا

 .هدسیردن كلسم یرایضاق هعم عقاوم ise هسورو

 Grabs باعا ندرانا وب

 و یددع ,SAU هدنرزوا سیردن هده ص سه

 نح We . Gal ردق یددع كرل هسردم Sorte رده

 ly +6299( 9 سردم nS نامز یه نوجا نام

 ماوع هلغلوا bile Alle نوت یرلسردم نح

 یراناشو ردق هجردو یلاع یراعقوم WLI صاوخو
 ماوع رلهنشا رذک gore by . wal یلاعتم كب

 . یدرارولوا مارتحا هتسس فص هلشهاوخ لاک صاوخو

 هدزارط ترفغ» زاجح بناج هبیدفا لاج ىلع یتح
 رد هنندوعو شعلوا هبحوت همالسا Conte نکا

Sule!نګ یوتف روما  de eyeهنلق هلاوح * 

  ofلوصا لوا رصع  Sek Jیعایها وش ©

 بابرا « یماظتنا ونش یهدسرادم  Adeیعارتحا نالوا .

 . یدیاش

 Besa Sec لاح هدر . %5 هتک هنکوا روک

 اس ماوفا لوا poe شا کلا هراستعا رظن

 CIN سیسأت هلنمدادجاو ابآ نکا هدنلاهج یانکنت

 تلميه نوکو هلا EF هاکنالوجو فراهم نحو

 هل SG GE باوخ رتسب زمفیدنل و هدلاح یفیدنابوا
 . زکیدبا هساأقم

 W تربح رازه هشیاو ! تربح

 یک نمهرلاس ATT + rable dale OLS وش

 ردق هنرود ینوناق كرد ا لیکتو مسو oS ندنوک

 . رولوا لصاو



 هماظتنا oF تلود تالماعم نوت هدنرود ینوناق

 Gal هروک هنامز جایتحا یخد زءراودروا هلیسفلآ
 بط dyer هح A هحرلودروا .bee مظسو ۱

olesموزا  SSجادتحا هداسدنمم قوج ر یک  
 هاشداب Gal سحیحامتحاو هتشيا owl شلوا لصاح

 یسهسردم بطر, هدنناب « gil هینایلس » یهاجیدنک
ablانا هحل راده ترو نوجا هضایر مولع  

 هدرصعوا هدنراوح یسهسردم بط الاحو . ردشملنا

 Fo افشلا رادر (Obes ییسأتو روصت هدر رب چیه

 شلدناو !Orta شسأت هدراوجو . ردشلدا ییسأت

 GE هلیما هناا "هلصوم سرادم قوچ رب نالوا
 هه هردم شلو نالبر و یعایراهسردم Alles هل دا

 . یدلدبا رابتعا یدادعا
 هچجردهب هنسرادم هلصوم OW y هدنماقم یدادعا وب

 سرسد هب ام ولعم حض وە رٹ داد (ress هماط رب هدابصحم

 ندنسهالدیا قاره كتر “لاس فاو ۲ هدهسإا شمامهلل وا

ASGهلصوم  SUراثوتفلاراد ؛ كرلهسردم نالبریو  

 لیصحتلاراد رب طسوتم هد bat eels یادتا هلا

 JE ght كنرلهسردم لخاد یادتا ناال

Hey Cb galن  BF Wile heyy 
 قوتح :تایمکج isl هد زام نح یم قرب قرهنل وا

 هیناملس هدیمسق Koy Fall بیقعت ین راسرد ( هتف)
 ا بط هده س ردم شب و نالسد یرلهسردم

 (dpb a لالدتسا !Sb صح ی راسرد

 شش هدزمتعاب هدعساوا یر رصع ی وا هتشا

 فلطارشرب ad لکد ain gif — یغیدنلو نونفلاراو

 تس yume cme ندهدلوا شعالکا oF یزمشدلوا "

mo )ول . زروسروک —  Antler patهدابوروآ  ay 

 Pee یمیصأت i رتنفلاراد, dle ردن تش را 6

alley622505 هل  . 

 راجود شاو Fly هدزنوقو مولع هرکصندنو

 هلی - ۱۱٩

 شاوا طاطحا

Onsردشهالشاب هعولط  . 

 شلوا لصاو de نوک و هديا هدا قرت برف

EE4 دانو لهح رشح رب مالک دک  cathy Ie. 

yes af 

 قرءفار قرش gl فراعم درشروخ «

 هنهادم

 -ادم هد یر ON AS رح لا bide gee فاضوا

 كئيش ر نالوا زوکم هدلف ةغل alan» . ردهنه

 tala ناس هاقفانم : هکرد هتسانعم رامطا یفالخ

co leینیدلوا § رجزو  

 اب Gisele ر «oll هدشاا رب راغم ه یهلا یاضر هدلاح

 . ردن رابع ندندومو

 هو ردة افتار عورشمان دوخابو ةياعر کوکو رط
aeىالابمەنىد كلذك كماملبا عنم ندشیا وا ات  

 gris lead رهدیا طالتخا هلا هقسفو db aby نام وا

 سکعلاب نکرولکمزال عنم os itil نالوبعوقو فرش

 . رولوا na Wa نوک اشر یور

 تفصرب بوغو لویقم یکه بند تبالص «هنهادم
Waleهم بولوا یدض  in aapندةلزساقلا ندد  

doll}ندعدقو حج ر یایند  cli۰ ردا  

 هرااع نامزر چبه نمومر TE tis تبالص

 29-469 نالوا یرکد الصا دوخابو قراقا هلکوک

 wy 7 یع> هلوا bl هدیرجآ ین هعورشم ريغ دد

 یارجا كقساف رب Lb رب كرەديا حییجرت هشت

Lbیریفصر نالوارصحنم هنسف یىل ومیتحوهنتنعلمو  

 یتساف وا ردق ینبدا وا نکم .نمرتسوک اضر هنباکترا هل

 لع وا ندرکنموا هحیا-اضتقم یمهینید ت رغ she وا

 دوخاو نی هاب دالا هدر !Se od عن دم ندعو رشمات

î wtزالو هدهنایساتم روط رب  . Ei,هللا  

  راقح ندرطاخ رد هرذ یس هد تبالص یسوقروق
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sabe Gabyكنس  Aaahشيا وب  clesهیهلا  
 دوغا كنس یورخا یوبند ردرکنم اعرش ردراغم

 با بوقارپ لوا نآ ز

 علب روا ماند هفطو یزکلوا رفذتسهو

 و sales باقع بح وم

 فوخ cob یشر هقشاب بولوا ن whe tay مروندیا

Gabyهعنم هد « «ءونوا  a ytقباس لاونمر دیاش  
eoهدننروص منم دوخابو لکد نکم  SII poy 

 ند ناصع هلاظو Gauls هسزلوا چیه هسیا لومام

 نیطایش رقموا كرهدبا ضغب هل ءاضر یالوط ندنملظ

 . ردا كر یسوحم س ۱ نالوا

 هتشيا نعراقوچرب ناه هک افسا او Kl aby شيا
 ندارشا شک دا تعنص Vol یهنهادم (hb تفصوش

chyولو هدهباسوا قرهازاق یهحو  pelنوسلوا  

 تسد هنلالا تب كنام ندفرطرب هدزب هلزارحا عقومرپ
Gasو یطو هنزخوا لوا نوکر قرهدازوا  

 Sal هدکماغا روصق هان ربغو ge Mee قمشلاح هانفا

 ید ردقح Sale قح go ناسنا pany تیاسنا اب
jblلاک یلماس لطاب یملظ  rteهعنم كرهبد ردلطاب  

 طقف یلماعا هماسم الصا هدنعوصخ eas یمشلاح

 ables dice sls تیحالص اعرش ۰ هد«عورش» راد

 هعقو GS ss هلا pF هنفاطو كتموکح 4.99

 ند رافم Gadel ههنالهاح تر-غ یک یسءیحف

 . یلمامریو تبباس هنر كب ەعقو رب تمیرشو
 . BEN تقد هنسهمهم هم کلا نع یهن هصالخ

Po pamكم البوس طنف ر "بیا توکس » كمع هللا یضر  
gn MS yبج وم  Gis!رکاب لکد هدنروص  

 ۲ اار قتلا کک .Saige دل یکوا

 إلا

 و ززعم وش dle ءرادا !SIs نیما
 هدا راحود هنلافس لاح زمکیدروکو ینام Girl وش

 كنبراراس كنمیرش de نیبستنم زب هدایز دا کلب مزب
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 قوح bs یکرلنوا لکد هنسانعم یدبا قو یمهنهادم

 یدزامهلواو یدشمالوا owl ءوس ردق Soy هدهسیا
 . یسلک ربثأت كتسهمادمو هنهادم - مروهتسیا كم د

joel a) . 

 ا ردبا نظ « یفاصنا بابدا كفرط ییاره

 فالوط ندمزوس وشو !Cece ددرت الصا هدیابو
ache ۳۱ ۰ ردکح هبمروک قبال  

 هدفرشثیدحر یدروستاور كسابع نب هادبع

 - par asl لسو ade یلاعت av! fe ناشیذ لوسر

dhe hiنوطاصلا (مفو ضرالا فسخ هللا لوسراب »  » 

 Be ءاقاو ءاجلم Gye هدنرزوا نیلفیالوسراب
 رکید دوخابو هلزاز هدلاح ینیدنلو لوغشم هللاعاطو

 «؟یعرولوبعوق ویملواتسواتل | یم ابكر رب هلتروصرب

 مهوکسو مهناهدب ما ه وشراق هلاوس نلیدبا هد

 هتتصعم لها توا هکردراشمروس « یصاعلا لهانع

 مقاطرب هلبوب هلبس هلباقم هلبا توکسو هنهادم وشراق
ty?یراناصع راصام رود لام رواوعوفو باذع  

 یماضتهم یره اسمو هنهادم هدرانو قاوا یءازج

 قملوب
  odinوقو  OY yeردهدن ادىم یو باذع ۰

 طول موق نازو لوا باذع قحتسم هرز وا

 شیاتسناباش هدبابوب ید ءایضر زی زملادبع نب رم
Nyهکرزوروس . ردراشمروس دارا مالک رب راک  

 ترهظ اذا نکلو ةصاا لمس ةماعلا بذعيال هللانا »

 «ةبوةعلا اع موتلا قحتسا دقف اور بلف یصاعلا

 wd یعومع هلسعو شما لمع ae رب قح بانج

 هنادهیرلتتصعم باکترا كصوصخم فنعوا طةف زما

 alae gas هسرازءا رحزو عم GI So هدراقبج

Geetرولوا  sk.4بلع  deردک« د رارولوا بذعم  A 

Shelهدراک سأر هلبتقو  OLSچاقرب  stlرثا  
olsنطد ناکس نوت وش هرزوا قلوا یاکتراو  

 قلوا تحارو هافر مورحم « ترورضو LB راحود



ee 
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 ۱ راصبالالوااب اوربتغاف
 یوهدنرادندنرلمامسرد دیزباب

 هللا لوسر اب تیاده رپم كسدقا دوحو

 هلال وسر اب تداعس حب ًادیم كاعولط

 نسقلطه بوح LS تاذ ناهرب لوا نس

 هها لوسر bo je بر یدنلیب هلک روہظ
 MF هلح . نيس نيان اهلایلوم ردق مظعم

WS guy اب Lagos مکح ردص pak اکس 

 ‘ aul كت ولع كنس ردالعم ندر وصت

 هللالوسر اب تربح هناهذا ربلک هدئحیم ول

 رد jake قلخ نابز KT اب تم یادا

OL)تردق وا ردصتخم هقح  bهللالوسر  

 مدنحوت لها < evs الوم مک هاکآ ادخ

 هللا لوسر اب تنمو رکش دص من نیسمدنفا
 By معاستنا هناتسآ هکزوا ندکفطل رد

GO altلا وسر اب تلود اود  
 زمتِک هلمجو رب ردهاوخ ناسحا هسرارد « من
 هللا لوسرااب تما Sol یهدنمسا دوعس

 Ges دیفح

 =( وعس

 ۱۷۱ — هلن
 ےس ص ی =

 . ردرلشاوا راتفرک هلا wise ر یوم هل ر وص
 [۱] یابد

 deine ها Ase مشيا هقشب قو

 foe ندمتحابق ملکد نون#

abكضنف ی. ۱  ablتیا بارس  
 bo كاب هلوا ندسواسو هارحا

 اذک

Flo[۷]  

aon ۱ ofلکد یش  polلار  
 لح ردقو ندا Glos هفرط لوا

 رد هد هدر, سل OF ضرلاوءد

 ليحا به jal هدر وا (doe اق

 اذک

 هعطق

 . . لافتشا دوس « هلداحم هدناف ی
 مرکید راک ر هدهاک رکو ردقو

 محاص هربخ راراب هقلخ هب « هقلاخ ه

 مرایوس هلیوب ۰ ردوب لاح هساروص مک یه
 اذک

 — یداوج ریچ ریچ -

 كرادغ بیهل بات یلوا نوک نوا شب
 ناحلخرب ناعاخ نانالابریخ هللا
 NaS oF Nab دنادش نوکوب
 نازرا « براعْعم {oo ر داح هلس اصم

 یدوس ذالم كهایس رادجرا
 dle سوفن شلوا تیلست رادم

 عابر رب كنیراصنا هادبع بانج ,dati yer اک ۱ [۱]

 . ردلوقنم ندنسبمابررب كمایخ رم لدارمش یافرع 1



 ۱۷۷ — هلی

byیدودرسم رانکرب كرل هارخ  

 هب هل اه ole otal هناخ هداشک

 یک اخ دمجنم هدندفس JU كشق

 شلو یلمارتس Ja oy شارف

 Se كنس هجزودر هد لک راوج

 شلوا توم نیهر « شعوق هنلکش هداسو

 هلدش فرو درب ر روواص « راحاص ءاتش

 روبی هلکیا ?GA هلیفینح موج « اوه
 هلتدور هک « هلتشعم بارطضا هک

 رویدیا كاله هروک زوک یرابلاوز « نامز

 ندنعلا "یعرک كغوئوص نك « ناک
 قرهشوق ردا منع همارآ هک اوزنارب
 نش We هدوا دال ,یلحرف لکوک
 ؟ قحهفا بوت ود Pa هلن ص هراز هار

 هل:ءاطقوش pie یدنکریا رحسرب نوک نک

 لتر اعرب « شماک شاط راروماچ ۰ شعوط راوص
 زملس نوکسو ربص اتش ob عطقسال رسا
 یا تارا هققد نه < شلک هظبغ تدور

DGهدرارذکهر زتهم رولر ردیا رشت  

 هدرتخا رادشرا tor امور جوع

 هلشزرو طرفو ماها لاک مدشع ورو

 هلشزرلو زازیمشا لاحرب Fb نکردک

 هدنفشک نح مقر هد ہغاص

 هدنفیح نوص . ۰ ۰ كج هیلکر, او ین شملنوق
Garbشمهتسیا  GE seyنوشرپو راز  

 نکتحار فولأم به هوا رلهراج قیزا

 را شود: ها صیصح ندتحارتسا شارف

 راشمشوشوا هدنتسوا شتآ رب glia شلوا لوک

oli, iolمدنوط : یدلسکو  Last 

 ۱ لک مورواب

 قم ا نایب
 !لکنا تک هلوا نیسلیصبا «نیساک كشادراق « زق ل بكج
 نکر ا رولوا درس رلاوه مورواب نیصیا ۰ لک .. دمحا ...لک

 نکرلیوس هل . هلج یلاوحا نداق هلرلزوس وش

 ردرت أت رب الاح هدمبلق طقف مدشالقازوا
 . ردلوک نس یدنالغا نامز براب مررد « رایا ماود

 یلهینوقندنراماعسرد ځاف
E: 

 مج هاش شهوکن

 تسا شک هاد هک یروم رازاىم

 تسا شوخ نرش ناحو دراد ناح هک

dle ayهدنامرف كلم نآ دام  
 رادرب نامرف هد دون ارادخ هک

 دادبتساو اهد یمکجمدا ماود امش
 دادو تاادع Jel نالوا قئال هاش

 ناثم كله دف aly دہتسا نم

 دادهتسا یمکقو ماظآ یکدمتیشیا
pir یا BAS at lo 

 داد Jal هب یلاها هلکتنادخ

 رارحا ءصز نوخ ناور هلکترارش

abl بارخ Joy gene هدهلکتماهش 

 نارا SWS al Ae یالب

 دادوو بح لها یلیبره AS abl مامود
 هدیرللیا ردب gle هناغف هک ناغف ناغف
 دارفا نوشودارفو هلا و ناغف

 خو كمرش هک كس تاذ هنم oS وکب

 دانعو ky رد هب وداسفو روحو رد 4

 WK ghey كنقت و غيت هک لظوب رد هن

 دالب ots بارخو ole هدد باذع

; 
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Eeeهل  

 هو یرلانشآ كس هم شنم دب هب

 دادمتسا ندراهناکب هلا لآ كسبودیا
 زک سه ندمر مک كس یک ناک یهز

 دابرف دص (Za راقجالاب هنک ینوا

Fd Ane رداحم هسلوا dele 

  sail boneدانجا رازهدص 3 شتا

 هدلفسا كرد راوارس هسلوا el“ وا

 دان وا هدیحافا موقز هلق یعادو

od aeندنراماعسرد زبحم  

 یتسح

es ع 

 تایعامجا

 قاپلق و سف
aeجرا مدشم زا هلاقمر مدت[ هح ولر سود همه  

 هدهدنفیقح ناجرت SEF هباش ینب هرکوسص نوک
 دنن ر هلناونع رایلقاملاق ندنفرط یدنفا تحدم دما

 نوا غیدموفوا ًامظتنم ینامجرت . شما. زای صوصخ
 كنس ؛رایدر,وربخ تاوذ ضمب .مدمروک یفوب نی ادتبا
 یهدناجرتهن رزواكن وا .رابدیدشملیزاب وشراق هک هلاقم
 Ble كراهحولرس : مدلوا روبحم SF or یهلاقم
 و هقتشاب ندنفلاخت 3( SS هدنقح هلثسم موشومو

 هل غیدزاب من. مدامالک آ یتقلعت تہجرب همهلاسقم
 هدمةننو ثح عقوم هدهلا-ةمو یسارب چیه ناه ندرل

 بحاصت Chin gab بحاصرب ۰ درجو شمهملیدیا عضو
 ؟ یمزکیدیوط » : یرعوط هلوهح فدهر کج همهدیا
 هدنزرط « ٩۰ راشما Obie ه هد یدمش راروسفآ ر

hie oils۰ یدرویلیروکسوب ردن دشو  

 هدنرکف یسالوا دام اکب كن هلاقم و مدنک « نب

 ءراباهذ یلیخ رب dike هنفررط یسکع هدلاح غیدلوا رصم
 تدش هسدیاع اکب هلاقم .مدالاق JE هدندقلوا فداص»
 هکر oh هباقم هدنروص رب بسانتم هلسهنار اکو ات
 ,مدلاق .poeta . قحهلوا شلو عوقو ندقرط من زواحم

 هدننبهلئتسم رهت لوا ندنو (GI تحدم ی ۳۸

ntندقيجا لا  Cielكلا هرظانهو ثحم  
 قیرطرب ولردوا «هدرفسو هلتېج gts شعاط ین داط
 یقاساجاق یک لکد «یک وشراق اکب «قرهیمشالقاب «ءزرابم
 همرزوا یضرمت باکرج ینیدنالریف « هلا ذخا عقوم رب

 -- مهسزامراقیچ سس نوما قمالوا شمرردشالوب
 -- نوساوا هدنرظن هفران هما قلت یک من یراهلاقم
 : مهسر راقبج یادش یادص نعو قملیاص شک وقروف

 رظانم هرزوا كمليبهيد شما زواج ندامالک | یعدصقم
 هنس وا شمالقو ندنسهفرا رست هدر, هدهعفدر یء دف

 .تنسدنفاتحدم هسیا هلبوا رکا .مدلوا ېک 2.29 لامحا
 نالوا ترابع ندققار, هدلکشم عقوم رب ولزوب ییا ی

peal nseنوجا یماوا شلاق  wt Ree 

 ییدنفاتحدم كلیدمش هدن هل روط ناماسمر, نایلوا
(pa)هل وغد هدصقم  | “eSمرویدبا  F 

gemیربص  
 مومجوممس

aeیرلن حتما  

 هسرح راد هنراناهتما هعرف كمولع هبلط
 هحنتل اکو سرد هدنقح مایضورپ OU وا ea a راظز
 تاریختسم (Gis هدکلدبا ارجا هبسانم تالیدمآ
 هفاک تامولعم هدیابو هتفه كج هلک بولوا ندمهقولوم
 . زردیا دعو ین-اطعا
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 یمهیقیح بابساو یلارحم قرش
 .ردچرتم ندن وتکم هعطقچ وا كنص و صخم ربخم gti نغ سعات

 —  Fyبوتکم =
 .مدشملبا ت۶ نص هسراب ندهردب ول مدقم هامر ندنو

 یریفس ناتسراحمو ارت سوا Gel ردبا تلصاوم هررش

 كسرهو هنسوب مدقم نوک رب كرللوهنوهک تنوق
 روطارپع نیبمییدنل gl GUE هنکلام ایرتسوا كن راهعطق

 هن روهه سار هسنارفیسهمان هععقر كفزوژ اوسنارف

 كدنانیدرف یسنرپ ناتسراغبو ینیدلوا شا دقت
 یاونع یراج رافلب هلللالةتسا :نالعا GT یمادرف

 مالطا عمسلصاو یزیکنا تربح ربخیج هلی زارحا
 غروبسرتپ نسو هاو Wy هنرزوا كلو . یدلوا

 ییا وبشا هجنسهبسایس لئاح اروا هلترابز ی رارهش

 OLA ابوروا dal ثدحت ندنرلزوب هنانکش نوناق لعف
 بیقعل ayes ینالوجو یاشکنا تروص كنمظع
 . مدلیا لاصحتسا هعساو تامولعم راد هشدنا واققدو

 قوچ رب هد-نقح یروهظو ثودح كروک ذم نارح
 تيما Fe هداعلا قوف oor po غیدلوا علطم هقاقح

 روهظیاعرس هلداحر كدلوروک یلاثما ردق هیدمشو

 هللا OLA هدشاذدح كهداحون هچرک . یدرویلوا

 كلا هدسیدیا قو یبسانم as sh ندبرغوط
 . ردشع ولو تبمها Se هداعلاقوف هدنصوصخ یفاشکنا

 fs ضع كنسسابس قفا قرش هدماکنه وش هتشيا

 هرضاح لاوحا ایوروا هللروصو و كما رون ینطاق

 كملبا عضو هحوضو نادبم ىطاق ىلج كلا كنسهدیدج

 لولح كننامز كا lS هنسارجا تاثشت am هرزوا

 Mails ةسورح كلام . مدلبا ردقتو سح ینکیدلیا
Gis $Iیرلهعطق كسرهو هنسوب ندا لیکشت  

 هدنش یس همظءم لود ایوروا نوت ور ندع را ٨

 یسهدام یحنشب یعرکی كنسهمان هدهاعم نیلر دقعنم

 قالا ناس

 ك ءاکحا هروک ذء مدام هدخرات ۱۸۷۹ و هحنجوم

 هدننیب ایرتسسوا هلی ale تاود Tot یتسارجاو قییطت
 هرادا Tidy weal هلواسقم ر یصوصخ ناناوا دقع
 . یدیا هدتعلوا

 دازاب کی «یسهدام ne كنسهمانهدهاءهم only هنس

sloكتالو رک ذلارام هدنلخاد  Cpeهن سه ونج  

Gollهظفاع رک اسع هدهمعق ندا  ar Gry 

 یدرو دا اطعا و شح هنتموکح ایرتسوآ

 ny ah تادعاسم وشا ناناق اطعا هبایرتسوآ

 شلوروس ورلبا ندنف رط یراصخ سم GIGI هدنسهرغن وق

 روکذم هسرلقاب هننیدنلوا QL هدهناو نوکو یتحو
 تقفاوم یور de BILL ییدمش رلنامز وا راصخم

 قرامسب سار, طقف . یدراشع ولو Lp هکمرتسوک
 یا و كياتسراحو ايرتسوآ هدنسهص وصخ تارطاخ

 ینا نوناک ۱۵ یسهیقیقح بابا Hines یکەدتیالو
 تروص هدنش ایرتسوآ هلنا dim gy هدنحرات ۱۸۷۷ هنس

 ج.رصنو نیست هدهمانهلواقم رب نالوا دقع هدهبفخ

 هحنجوم هدقعنم "هلواقمو . روزا یغیدلوا شمللق

 odes wr رام نالو عوفو هلا هلعتلود dee ور

 شمل ا نونا یغلفرط یب كنتم SS ناتسراحمو ابرتسوآ

 هیسور هلیتنواعم كناتسبرص هدناتسراحمو انرتسوآ و
 ant ر یند«هلوا قفوم le یبدتساا eh هنهاع

 كلذ عم . یدروبلو شملبا gull یتقفاوم كيهسور

 هسور هدشاا و هدنفرظ تدم زواحتم یهنس زوئوا

 هیسایس تاظحالموش ندا: هرادا potty کكنرتلکناو
 بو نالیاب هدرانوک واو شلوا فرطرب dele یدمش

 هدنرزوا لاوسحا ینوکوب AS نلیدبا وزرا یسلبباب
 - امهدما باستک ۱ توق كجهدبا لصاح ذوفنو رثأت رب
 OAS رط هملفعم لود oy ذم تاظ>الم زکلا هردشم

 هتفد راغن هدنر وسو ققد كراهمانهدهاعم نانا وا اضما

 ALY, SOUT هلاغشا oF نامز وا هسرولس«ل |

 نیمعت ییاهاو ققار poy ینسهظوحل» تمواقم

Valet açو سو  
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 Bye یتهوکح نات راجو ابرتسوآ نوجما كتا نیکستو
 هبراسح وا طقف . یدرویدبا جایتحا ضع هودرا رب
 oiled نیش ندالاوحا تادالو یک aly ماتخ هشهدم

 توجس وو شداهلواثحم رها هح رد وا os هحالک

 هدکلاعوا Mortal لوصا ییدلبا قیطت كیابرتسوآ
 لفاک هلاصحتسا lal تیئونعو هنارم و تداعس نیت

 . یدیشمریدتبا نظ یغیدلوا
 هام کیا ندنوب نکردبا نایرج هدزک موب لاح

 یر ندهوا Wha ley ایرتسوآ oss هب هحنلک هنا وا

 شه هدنسلاوح ناقلابو كلورلبا یرضوط هقرش
gsندودف ر  Eكعاكلام عیسوت ردو و  

 اغر هوا مولعم یت-ایس (Sesh بیقعت هدنصوصخ

 هرو ذم یلاوحهدنهانا oI كفهزوژ اوسنارف روطاربءا

 حلص اپوروآ هل ئروص كم لالخیا ینسهرضاح لاوحا
 dos رطاخ هسمک ینکج هدا تاشت هغی وق هک امت یتملا مو

 OF یشالت كلبا نلیدبا یلصاح هدباب وب . یدیا نمربتک
 نوف نوراب یرظان هبجراخ ناتسراحمو اب رتسوا هدرا
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  asyیسلاعآ قوفام كیونفو مولع نوت « راشءارواط

 هليا هتسوکعم تبسن یراتمه هدنقح ( هتف) نانلو

oole ندکمروک, یامدقم ضد ose و نما yas 

 نانلو  Joy. Peatندتانع « ندقوشم :

 نعرللبصحت نالوا مورحم ندتاج  deدکلوروک قوج
Lda gogo. شمالشاب 

 ءشملوا مع رازهبارخ هیمالسا مولع "یناب« نوچ
 رقف یک یرارکج GAG WAI رازهارخ وا نوج

 راهبق شعالهجراپ هللا GL تیمورحم . هلتنکسمو

 لح ۰ یهللا ةاخم . ناکس ناکیاویم ناباص زدلس هد |

 «ندنراکدتسیا كم رکوا GES نددابعقوقح .یتهرحو
 راغقتحا فده LY yb دن رلکد هلب یا chy شب

 یا رلهمز نایمه وفوا یل ا رق هفیحر نوچ ؟ شلوا

 هراذوب ینالوط ندنراقدیوط یقوذ كسه رب قارطس
 ؟ شملتوط حجار

 ءاملعل اةودق tle هدشلاق هدماع یداىم ءاماءع نر

abl naiشلوط  ! 

 شملوا فرص راهنیزخ نوجا SAL ناجرب نوت
 Se د شرد وک راسوساح ردق هدالب یاصقا
 Db pe «تلاهج ام ءالبتسا Geet دارفا یهیالسا

 رب كلنوک چوا سه هرزوا كما alby ندتاالضو یا

 . شیالر دشت رک | هبقف ر نوسلوا هدهداب

 « كاردم « قاظعاو « تباطخ « تماما نوح

 Belt یهدکنش ay تاناما یک هراسوبتبلوت

 هنلا Mall .شمرک cS نوناق قعلوا ضیوفت ارا
 كجهدا اھا رقم فیلاع فثاطو وا هدشمشود



 ندنکلیدنک قرهلوا تبا یادخو شم!ریدشتب تاوذ |

slob 

od yahتمدخ یافا لعفلاب هدنسهرص  Lalباخ  

 ؟ شملقار رساخو

 wie pd ماکحا ale كیهینامز تانداح ن وچ

 مسحو لصف طابنتسالاب gil طنا مدعو قابطنا تهج

 (eA یتاماقم یرایضاق « یرابتفم » یرلاهقف ندا
ot dheییدروک ةحارص رظا فرص ندرانالوا  

 ین نم Syne كا كمليب هبالکا یرضوط Game رب
 قحهلوا یتادعم لفاک كتلم » شلر و هرهسهک نالوا

owl ysهحک «باکنرا زودنوک تالماعم  Wi pteتقو  
Ver OEشلاق هنیراهارسدوخ 28 كناقولخم  

 ناسل بوک Ask نایالکا !sho had هان ماکحا
 اع FL نمو ) ین شمروینلوا قاطنا تعیبط تماص

wy؟ شلوا یهاظ یرس ( نولاظل مه ثلواف  

 هخیسان ماکحا هدنتبسن هینامز SWAN 4-6 لاوحا
 «گتعر رش Ql طبر هب هک و دعاوق هلیسهبساسا هخوسنمو

Jeكتيندم ناباپ یب رحم نالوا لک طیموا كہقف لیلج  
GEنئافد نالوا شفلزک هنسهرآ یسهیسنم  AY 

 Sale هلآ كلل تابدانمو تالماعمو قوقح ندیه
 . (Gaby دیفتسم نوچ هدنامزر هلوش Sahl عسوت

 یتسلوا همقو Sande ٩ یتسلوا هسقوب ؟ یفدلوا
 ؟ یکدمهتسیا چیه

 de gaia cle ىلجو gr « هل تصخر ۰ تم. نع
 جابتحا « فرص « یولب موم «ترورض هلیسهطبنتسمو
 هلیسساسا gr یک تدسفم ءرد «تعفنم باج ءسان

Jeراسخا  Jeyسه 094 رشب لاعفا ًارظن هرارطضا  

em ayیف تک كمر و  Joe؟ یمروبعا  

 ale یماکحا هروک هرانالوا 2آ هنتهام هجرک

aSهرطاخ  sbiرب  daneیا قهردشی راق  oe 

 لعوا نالوا لاح ردق كعد قرق (dod رطاخ بیا
 نوش طقف . زیمهررد تبا تمدخ هنموژرآ یی
 هضافتسا ,نوچهشوخ هدنتجامس tls كنوا یزد وززآ ]

 .زرلیهدبا لیمو هیرت قرهلوا

 ۱۸۱ — هفج

 Kay asi | د مر ی مظعا ماما نوجا كنو
 دک ¿أ ane Glad aS نالوا SE Vale هدرعامز
 . یدیا قو جایتحا

 تانداح قحالو-عوفو ردف هتمایف مظعا ماما
 تیداحا « تماشا مظع نآ رق راد هننادرفم eke رشب
 شنا رشت یایمومع ماکحا یفیدلوا یواح كمبو
 یدوحو هللا هدوجوم Vale نالوا ردو هامز و
 yal نودن !dV یاثداح روص ody لمتح
 ر SARS هنارا یحامدنا هدننسو باتک كنانه

apsهک ردناشنلاع  JED yaیرابرطف رادتقا هداس هنس  
 . ردشنا posh هدیرادهع برق هتوبن رون لگد

 مدت جایتحا ردقو 5 هدهقاس تاصوصخ

 هکز روینلوب هدنجا جابتحا رب هداس ردقوا . زرویوب
 یریکو GIS كنلاحر هقبط یجندب ندا-مقف تاقبط
 باحا . ىدا BE هر GLE تم لذب هدنتتسن
 . رولوا هن هسر ولوا راج رج

 «ی؛ءاطلالعترجا ‹ىلالغتسالاب ec 3b sh مس

 هلتفلاخم هعرش تمکح ساسا 39 «یب راجا و هعطاقم
 نوکوب بولیدپا زیوجتهلبرابتعا ینامز جابتحا درجربارب
 ولخ 66 6S نالوا panies یسهقرآ هلمل اوز كتلع وا
 هتف ندبا زوجیخایتعا ندهدرحم قوقح ۰ قیاوح
 روہط LA .هراونرپ -ا ندنسروط بارش هدنامز
 LF هدنناتک راد wesley هراهطروخرس نایالشاب کما

 Byrds «نیدباع نا ندیا نایب هیعرش ماکحا «ن دبدوب
 Ay . 5! رالکد دع هلضاف Cnr onl هادیم
 یسضاق ابو yee ندهعلا-- Aik كيهدلا ر یسبز سه
 . owl ols Dail دوخاو

droleنینجا هکیراهناخاوتف  deeلالح  
bcsیدرویلو ,دش رهظم قلوا  NFهحوق  

 cod Halas 9 قوقح تاداعی / ندهنس ز ys هباخاوتف

oll4 رارعطاو ه رادتخا لاوحا كتم هدیابوقعو - 
 افا هدنتتسن یرلهیمومع تاجایتحا ندنرارظن dee یرل



 ۱۸۲ = هفت

 هلرلرا مشنحم ALY یکید2با نارتفا AVL یکیدتا
 هناخاوتف ؟ یدم«ناو نوع هد !alan رشز

de,؟ یدیلکد یفتسم ندنتیمج  
 نه Arde لسم ریغو ملم یفرطره كزمنطو

 هلس هدهاس رود Ql الءاسا هل اس .هللاظم ی درف

 As اقلک وک be هب هبعرش ماکحا (Ayu هظف ع یتفع

The geenبعر, هقشب ندنتلاطب زکلاب و نرتسوک  
 A بمالسا Slay كوي زعلاع Se وتف وا CLES هلبا

 ide رب یک زواب سقم ماقهو نالو یس مق محم

 هدوک نالا ینکوا هلس كشر رب Gye كه طب وطس

 (SHH كرامالسالا خيش نرو یوتف رو-ڪ كر

Ore dol Goals!قمامقج هنحراخ كباوتف ترد  

 یک كما قبوعت هجرلهنس یهلثسمرب hal ا:ةتسا و

 مع رو: سا Giles نده هلال
 هرلافحن هتسيا BE مکح هروکهنفک,قمراقج ندنییچ
 هنشيالا كرهکرد FN te KS ,هجرازوب رل همکیع

 هسردمر ی رهاغاوتف تامر نالو هدنسوه تمدخ

yaleیهابماکاب ندنراقدلوا رت اتم هلکمروک هد اح  
 . ردنایاش weds! Hae فالوط ندنرافدنل و

 كتيمجرب ۰ hal یلقح هدکملیوس ین روصق توا
 ینسهیمالساو هیندم قوقح ندهلجمرب ییدرینک هنادیم

chy gbتانداح تاع یا ۰ كيهاخاوتف  
 هسلوا شموقوا شمروک ی راهزمقف تاقیبطت هدءدیدج
 لح كس را هعزانم ندا ثدح ود هساظن یواعد رایدیا

 یهیعرش فثاظوو . رازمتیک SF y هقشب نوجا
 ikea شلاق .دنتسهزآ عماج کیا كرهرردتا بصغ

 مالسا ءاملع « هبعرش لفا-ع تقووا . یدیا رازعود

 ee هب قیقح تادءهو تفرعم لکد ههد F تیاحور

 یغیدلوا هیندم نیناوق EL كمالسا ندو ی راقدلوا
KTیدبا رازمکج تالکشم هدقعالک آ ۰  . 

 نا راداماد راررد e254) Gy جابتحا هرلنوت

 ۰ یدرویلوا رهظم نده هراهجوتوب راتبغرو راشدباع

Hol 

 اوتف  aleهنلح هل سم ند ران و نکرروط فالسا ا

  CF “4؟ یدرول وا

 هلکشمسه هاخاوتف  . al paniكنسامقف هاخاوتف

qmail UT هلنعراسردم dye sl هلن hae 

 . یدبا یللوا ولوط بوط رد تکلم

 رامدآ و . یدبا لکد fie VI اما یدبا یلقح زمتلم
 كکا OF نوش قرهلوا Gab یادخ هتندنکیدنک

 Bey Ss Sage هداسزب نومها كع
be!راق یک وا هدر زمکیدمهدبا 5  boهدیرکف  

 هد یل شلاح. GH! dee كنها مه , لماعلو تفور

 ن هتسیا قلو هدنساماء یل اک یه ۰ یلما یھ نوک و

 ‘ Je زارا "یو دا یمارتحا نالوا هنساملع تام

 der لفاک ی احابتحا و هلصوعخ تارا | هدشاملع

 موکح هیمالسا تلم هل یدیاوا diy رکا . یدیا
 نالوا ate delay هده . رولوا لالضو دادتسا لاظم

 ناینامعِلاع تایسح «مالسا "هلضاف تاک ام ,فالسا رات آ

 woh « یدرااب !o Ati! Gras نایسنو هان دولا رابغ

 یدصاقمهباغ کنوج . یدرولوا ییدعت لاماب كنمشدر

 قوقح ءاعامز هللا G gir dla Se تلدعمو تماقتساو داحا

oleكتلمر نالوا  oilهه هیاخ او . یدزاک هر  

 راه نداروا Gale» یلاکو سرداب .یدما هلو زمتسل

G3) galمولع تاع نوجماقمالک  Gretel 

 . ردبأ اضتفا نمهمالک آ زار

Os [eats oly بتکم 

gar ءلوچوک QIU 

 ا هه

 قر

 ( دعبام )

 ذافنا هبنمهن هننایاپ ین رعق LST ضف میانموب
 هلن هبمالسا "هلیلج تموکح ۰ یزمغیدلواه ؛ yal رظن



 . .. قطالاب

 یک ‘ یزمکیدریع رارودهنا mab pee هلن ر وص هن

seeتاوص  «pepeتافغ هدلاوحا وارد«  

 ه یتسٍ هکر درب هلیو هدیولوا لصن ۰ یزمفیدلپاقءاطخو
 هک امو لمأت هجردهن هلساساو Sle یزمکیدتنا طوقس

 برق هدتم نوا هحالف و حالص تمس هسا .wh هیلبا

«nelهدتسنوا  NSFحس  alleyكاردا یاعلاسو  

 . زرولوا شملبا راضحتسا و

 : زی دا رب

 مولع ناهج Ghee G7 نامز نامز

 Tolar یاش لباق هللالهج یعر ولوا

 ةيضق روب . شلوا ناسجرت Chie رب كوي ه هیت
 ‘ هغمشل اج a ون ؛هدهدنامز رب هلو . oda و هملسم

 هش 0903 56 ران FT دعاسم هدایز كا هالک باستک |

 - دلس هیالک | «زمکیدیرکوا (al هیمالسا تمکحو زما

 رب نیو یموس املع اشاح cy ايدن ڪڪ هرایش زكي
 كشورف فوصتو رور, نت چاقر ۰ كيهلبلق همذرش
 . هسربلاق ترابع ندنسهافلصتم لاوفا .Gil هتلاطع

 ؛ینارسخ (Span همش ؛ناصقت كوي و یهدزمتمه
 هدهحرد fs « ردنا جانا یارسخ رب یلک هد مه

 رودلوج وک كب یزعقوم هدنرظل یساملع naire ایوروا

 wt .ررد شا« یچیهو رج ضیضح ابداع
 هتاناسسفا یراق هرارظن ذدانوا ۰ هسرط مزال تنه و
 .! ریا لکشت رالیاد حضاو كب هننیدلوا زمتفایل

by ry!عنامیتمالسا ۰ هرطاخ لاح رد هحناین دیماملع  

 وا هلی | الا Gling PIAL ولرد كيب ؛ ble یقرت

 تاموبطم هطساو GF راهفیخس راکفا و تاهرت یهدنیمز

atlنان تروص نالوا تریغ نایمرد نماد هرشن  
 « لکد كزماىلق مقر < زروق فا راغل یحطسو

 چیه .ا هدزک ود ىداقتعاو باهذ كنمراقوچ كب

 رب زام ۰ هقرفرب هداپوروا نوکو « هک ز روبموشود -

 هداکلب و ی رانامز قوچرب رانآ ۰ هکردراو املع ٌهقرف
 . رارویدبا فقو Chaat هبقرش هنسلا ین رارم نوتب

۱۸۳ — as 

dase “Glas۰ ینمهمناقرف  poliث.داحا « ین هه رش  

 هللا ققدب هنافاکشوم یهتف عورفو لوصا و هوس

 تایقرتو تاداعس goa Sell هلنصهشد de ماکحا
 :هفمشلاح ام اد ین رق Colas نکلاسو جو ی ویند

Sed bl Liteفسأستاعم یی لوا قئاسو قوشم  

SSE) Shelقوچ كب 095 ۰  ahiهرلروسیل  
 عاضوا ی هدر اد وار و هدر 030 \9F یراکدلس

 هللا بارفتسا رظن .ردیلمهلوس OVE ن وچ «هب هب ادلقم

 زب الا هتفد رظن یتقبقح كوب و .یتمجو . رارو اب

SUTناصقن ‹ ندزمتمه روصف هدز  Goaندرعاعشو  

 قجهنیجآ هب ۰ هدلاح هل ندزو تلاهج نوکوب یالوط
 هلتلاعحخ و ade واو ییامالک | jaa و هدعقومر

 . امج ناما ین 1S لوا ندیشیم بویعد زودنوک هجیک
 ..یمهفبظو بوجآ یرزمزوک,هقمراتروق ینماق ندتل

 . ژیلامشلاچ هکمروک ose ینمایند
 كلاس هنلیصح و كلام dole باصن « كلاك قمان

Ollyكوب كب لو « ردقو قرف ندماوه كماوع  

 هدللمو ثمر Solas .ردنمضتم یتقیقحو تمکحر

 كن راسدنم نوسلوا هسرولوا هد فو عرب ولرد هب

 هکمهللبیش چاق رب شاکاب OVE یاستکمو تارضحتسم

 رارکتو دارا یک CLL CAS ییدهالب هازستفو یلتقو

 ل تان لقوا هارو تارا ا
Sd won’هدهلسهو « رخ | ریل ها ترضم دیلوت  

 هدکلسمر dal هلا حه ریت . قوب SF هددرت
 هلب دی | هماقاو دارا erty . ردراسخ ak « تا

ledنوا شب هبسانلاب ؛ راف عطق ندلثالد هجرلزوب  
 كو و rgb Les رایدنک هدب راقوب رطس

 عنام تیمالسا « رضرغل ,Ey en SSP) ya نهتسسدا

 یرلک دلا كمروس GL! odin یف زرط « ردیقرت

 رب AES كعفاو یاعدم هدكمر ول اق هب یاو یامدا

aby . sol obsهدقدص كياعدا یهاوره  SNM 

 GH نایروک یه ۰ كجا دامعا هزوس نلیدیشباره
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 (SE ندلمحر قم هده . ندلمج Gel ناسحتسا

 LF نامز ,دسهعطو وش كل رعابب هدن زک ity . ردنا

 : ردندهحضاو onal y كح ad أ روت یاعدمو

 هبهرصاب هبهعماس كب (db داعا

 alas هاطخوومس هجر هدران | رولوا

 اع یو ل-طاب sal تدصاخ یا

 رظن قرمعآیرب ردربخ قیقدن یرب
* 

۰ + 

 me late نایدو رو لامحالا هجو ىلع رد هارو

wl pollدافتسم هدند  Gordy)سفت هرزوا  Sel 

 یزع راک رول dem یازفاج یاوه زدیدالشاب
 رہم نالوا رابوترب هدزلالجا GOT « كره شش
 :قراحا ترد یزهرازوک یشراف هتشارخ CEL ج

 (werd هدهجرد ی كرهبعا توف هقیفد رب یلصاح

 هسفن صیلخ ندزوسناءاخو ناما ی نمشدوا « ندقیمع

 « زالو . 7 یلم هللا لما pare Stel دوجو فقو
 افتک | هلزع اعالطتساو de طیسبوا هنی هد ز۶ Wb هتفلک وا

 هتمراع رر یر ردد و داسا كج هدیا

 بوچس ی رالو قر ق+سرولوا كجهیلبا ضرف ناهج
 هنال-هاحو هنالفطو ؛ نوسوط هلیوش كمايب هروک
 یرانمشود 6 GOT ًادج ینمرنتسود هلزعاکرح

aulهلاحرب قجهنالتاح ندهدنخ  MASزرولوا  . 
 دیحوت راونا : نورو هظحالم هلا فاصنا

 نارتو gad لالحا ةعشعشر yl لاوز كتيمالساو

 هر ونت lle راکفا نوت هلا لادقا Goby ماخ ناهج

 :ء یاود مالا ردقو یر نذدوعسم مد gr دالشاب

 تلودو سل ناتو لیست" یم Se مالتسا

 هلا ما شزر و « هللا دهح «CIS ندراتموکح و

 هنر فٌةيحن ماکحا Ayal عیسوت یتعالطاو لع راد
 لام ؛ شهردرا hit هداز Las able یواسوا

 Apes slo 4 دا یایغ تعلرش هد 9-9 تالماعمو

Hak 

 لو (vob اهد هقحو لدع Space فازا ندنس

 oly al Jacl هرفط yo ab هسا راشملیا برقو
hw obsزر  punaیراکناه ؛  Leنتو تلفغ  

 قرهلق VFI یدنددوحو تلاهح قضم هلا اش

 ؟ شملبا ضاعا (Godel تاس وا . Gadde ماکحا وا

 یتفاستعاو ماظم قرهلوا gab كب هدننالماعمو تاکرح
 نیسپاو کرد دنا نامز زآ ها ربا راهش

 ble ۳ ورا 2لا طوقت key لالحتضا

 كي a هلیس هلداع تداہش DALY ۰ لکد هدتیمالسا

 ماوفاو للم ردقه طوبضم یلاوحا . 6 ردتقیقحرب كوب
 ثعاب ءتفرعم ترصنو زوف راده هنموم هساا راو

 عاشا كتلاهح هدابأد . ردشملوا تلاهح و یدایر

 لالحمضا بایسا « هلاظمو شروش Godot دل وتو

Obb alesكتف رعمو لع یک کج هیمهبدبا روصت  

ysهسزاسنا رم تاض  » OUFهتناا دعس  Coleیروصت  

LGزامالوا  > 

drew oe فعل لحا ir تفرعم 

 ردیاب كترومعم « یسماح كع
 روما cule هدنطابو lb رابا ماد

 Jamal) ile كیوئش ماکحا هکناص

 تاج ةراع هک نوجا مز : pal رارکت هس
 یس هسش alt ندر ذب Wigs ءادوا 6 ندتلاهح

 بعشر یه هدلوصح كسدقمو لحم لماو . ردماتهاو
ica fenهعشو قدر دیدم  » GAقمعار  

 اه هلزعارک فالسا . Al جاتحا صرف صاصتخاو
 eet اا راغ و ساخ لمار هایوج
 وا « did JE ندراوز نمرلهاخ تک یرلتدروس

 ا تک نالوا تفرتمو تمکح هتک رر یر یک

 م دمو ba شمشود هب هبینجا sho زسراپ رب - هیمالا

 = Sk شلاق مورح ندردام تةفش شوغآ ابو ابرغ
 ۱۳ 0 را ولو دغا نال راغ

 ably geal ناکما ییسط هسف

ee 

۰ 

OT SRM صنف 
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 S52 Me فسؤم كا تج هیمهلوا ils 5 هیت
 مهم ندا لاغشا ها ی jhe glen مدقم هنس نوا زوفط

neyلاقاشک تیار هیاش هف رف ر هدیزکو ناشی راق ه  

 كب هلا یناوج مد ناروف ؛ نمررح ess روغ نالوا

 (JLEN woo هناخستک یون ى

 بود نمراهاضیتک . نمراهاختتک » : ڭرەر دشا

 VE . ازر ور راباق 7 GAB هلا روفو و زرویروط

 !dni راضحاو SUFI یزعولاطناپ ایوروا .؛ زکلام هەن

 5 Jas yaa ole a ندعد ...۱ زفح هلاق قالبج رج

 هللا ناعما ۰ هلا فاصنا .یدنا pase ندکمروتوک

ley Sabكنمراجنک مسق رب زب هلهسیاردبا هک  She 
 FIAT .رولو gob A هدیرامروتوک هراهجردوت
 . زرلسءروک روذعم ge ینالوط ندنراتکرحو رکفو
 نو داوا bay درع . ردتاهجواتلفغ ۰ یا و

 ۰ شمهمرع galls ینعاضوا لو و
 هدنناسل ینحا (Sly Sab باستنا Ghily تاقیقدت

 ندنو ندرلحنک شملیا راصحا هرانآ ینادوقوا

 SE عبطلاب el GLEN هنامولعهو فوقو هلضف

 یکو rgide (Spe ال ودع ءرلا) . زامهلوا

 ك رظلا نانا مدام نکا. رک هر
 فهرادالابقتسا مامز egy doe زب : راو هطقنرب مهم

 تلمو ناعو راکفالا روم وا قجالا ce OLAS دب
Moleقسم ردقو ی  colbyكمروک هدنجا لہح  

polیتسهجرد و كلهح . ىن سهو كتافغ .  

 . هتیح هده ۰ زرولو قفاوم wil ناش ه

Lae Lilyنالوا زءدامسو حالف  Vo)زوع  (HVE 
 تسوا نوک شب چوا ردق CUA نم و لجبم خ رات

 هلن اسم قبو مهم GLE لوب هبهنااتکرب هتسوا

 كویب یشراق هرارظن WS قوچرب قاوبوق sled دناع |
 كوي لا able رادا .۱ work dole تأرجرپ

 SIF یقاخ فنصره یتفرعمو تقابل Aye كا ی نم
 هدرانیمز مساو نوجا ینیذلوا ققارب هدنجا See هلبج ا

 Ae\ سس هلو

 قاوا Oley هةقفحر لوس هله ۰ thats رک هناعاااعم

belیدبا كعد تابانج بایسا !. voyهانکتسا یرازب  

 وا هروسقار مورحم ندشاقح فاشکتسا « ندلاوحا

Bealرله و تلقغ یا ناو هدر  Citing 

 نامز هل OSD .نوکو LH . یدروب رو طاسنا و

Sdn flغوا لو ههناخبتک زمکیدتسیا یه  edit 
 هدقموتوا هجراهتفهو رلنوکبولآ GUT زمکیدتسیا یه
 هنافرع ذال» وا هدنوکوب . قوب Slay عنام رب چیه
 عیسوت هدندزو وا Gif lea و gin SoS زا احلا

 ۔ اعم بارا و الصف b وروا صوصخاب . زاملوب هدننرغ

 زارا هدنصوصخ هانکتساو قیفدت ییقرش مولع كنفر

 هزب ًارصح روصق قسزالآ تربع ندراتم یرلکدلیا
 قلوا دیاع هزمتمهو تسمه نا صو te + ردیا هحو

 ۰ ردلدرب كوس كب نوجا مر هسا و ۰ ربلک مزال

 تور یشدلوا Se. 4h رابتعا یس nd ge تفاطل

 فداصت Los هنلثمرب هدنوکسم عنبر هلا هیعیبط تایلباقو
Sandalیاب نابلوا لحم ههاتشا  GF » 

 ؛ هرب نیغناب رر یزمراتکلم لزوک هشاب ندشابوا
 نردن ود رانا تفحو راز هنارخ رر رقم ales مول

 كمي ندربمغیو ققروق ندمالا ۰ دادبتسا نارک امغپ
 نارادفرطوانالبدباداب مورحهیلکل اب ندندادعتسا و تبنع

 SISAL ینراتمهو تریغ لوس كا دادو ماظم

 » Sb وغرف Soules 6 هفثار دودسم هجرالس

 هلتنءلمو Cols رب یرلکحهبمهروک اور هد ژل راحاح>

 كحهدربروا یرلیوت هل یروصت Gr ‹ کما وح

ol Solesهلبا  par aahرایدشا فرصو  ! 

 ee هدنفررظ هنس ردقو زونوا كوصوش ۰ رابللاوژ زر

 هد هدنسوشراق تسصمر هلو شمهلروک هدرود ر

Gayسفنو رادتمق .  PLS oe KSجارات  
 . یدلساص هرادنجا < یدنلاح یمسقر ممم یدلدبا

 مداخ هبهدافتسا هنب نوک وب یمسف نالیناص بونلاجوب
 بجوم ینسأت ردقوا كب نوجما Gay ظوفحمو
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 درخ ٌهرطاخ كرللوا فاس1عا (Cu همعط هل هسلوا

 Josh 2a ly نیرد ك هدتیح بابرا بولق یزوس
 كي یسبفالتو ربج هروک هتروصیه نوجا مزبوب . راچآ
 یدوجوماذه عم . ردعلا عایضرب یلباقا هداکابو لکشم

 ههدافتسا هلقحو هلو نددوحوم . هي هظفام نسح

 روا هی دقف لات هزلامآ یزب هدوا قهسریشلاح

peo yoy! ofl y=۰  

 لاصحتساو جاتنتسا ند4فرش مولع ost al اعم

 هدایز كا هد بورد لو صوصخم هدناوف كج هلندا

 SAVE رام eh do ندمشیدبا بیقعت یرکفوا

 هلدرفرب lage هلوا Cold همکیدتسیا del ضاصا

 لومشم هلتفد algal هلاقم . مهر و لامحا هدوجو

 لزوک كي سکعلاب مارک نراق George تالا ها

 هب اک ندتعازوا ردقو یزوسوش « هک رلررو ب ردق

 لباق نوجا رغوم كمت Cy hl lao ؛ مدصقم

 زفوقودناع هب سغ 3( زء ام gas ی هد هةح قرش do هسمهلوا

 تک sal تمدخ «:ءاسا نوسلوا هدنسهجرد

 © ردروصم

 : یوک یرقم

Gaulراو  

 بیدا لیاخ
—~+o— سس 

Sstیرلجایتحا هب وناقر  

 Qablia cle wl یسهضف . ردیندم lade ناسنا

 : Sah ge مرتسلا كملبوس زوس Sly otby هده ساک د

 . ردلک د ot galas هنشاب زکلا نوجا صخشیه

So yeدف اه  Galesاه هدنضوصخ  ONSهاو مشمو  

 بسانم هشدقو زاب «هسابل نوجا aby ندهبجراخ تاربثأت
 ندنسهجامم كن هبشحو تاناوح 6 هنکسم قحهلوا

“Sleهب هحاسا  anteهروک ذم یابشا هک ولا .  

 نلصاح lone عونر GIA بویلوا دوجوم اساسا

 ^" یل اناس

 (or gh لیصحم gg ككراتهنص ناسنار . روبل وا

 !ako لاصحتسا git یندلواجاتح نوجماقءاشب
Seردلک د  . sldlel dad!كك | هقوار نالوا  

 كمردشت تاناوبح !Yo“ نوجا كمنا لاصحتسا
 ٠ كلج رويت الا < كارکلود .Lil كّما لامعت-او
 كلحنمرک داسداس .قلبج هل وج Luk .كلبحتفج امار

ll.ارجا لعفلاب كرهنرکو ا ی رلتعنص ‹ كل حک  
Eelزجاتحم  . 

 ین ووک ذم عئانص . دحاو صخش ندهیناسنا دارفا

hallٹکا هقوار هلتهج یغ> هم هلوا رد تقم هارحا  

 .ردزجاع ندکمروتک هدوجو

 2 salty dials هافز « ناسنا هدلاح وش
 ندهعاسنا دارفا هکنوج . ردجاتح هنشواعم كنعون ی

 یر ندرابش gis! CLF نوجا قماشب یرب یه
 یتدعمبابسا كن هناسنادارفا مومعلاب هلکهروتک هدوجو

 hie pts تابح dle "ءانب . رولوا شلک هلوصح هلتلوېس
 . ردففوتم هعانحاو تسدم یمهمادا

 یرل.ش نالوا مزال نوجماقماشب ؛ قدم ) تدم

 لاصحتسا هنرایدنک یدنک قرهیلوا جاتح هن-هقشپ
colهدنسهرآ هیاسنا دارفا هسیا ( ۰ ردکعد موق  

 صا Frosh باسجحما یایرج تاضواسموتالهاعم

 ه greg Adak ٌهوق « هلقاع oy رانا سنا . ردرورض

 ile ٌءوق . ردرا-شماوا قلخ هرزوا توق جوا هل رامان

 قوس هلاکو حالص « تعاط « تفرعم ام اد یران آ
 هعزاتمو هلناقم هدنسهرا LLIN ارظل اکو ندنکیدلبا

bbsهوق طقف هدهسیا نمهلک هلوم> لاوحا یک یدمتو  
 یک تعفنم باجو ترضع عفد هوهش by dy هبیضغ
 ۶ هدنرلهرآ هیناسنا دارنا ندنراقدنل y مداخ هراساسا
 كيهمومذم لاعفاو لاو- | یک هلناقموهعزانمو دادمتساو

 ۰ ردیمطق ما یلوصح
ate “akeکیا وشا  NSعورشم  Olly!هرلیش  

a'rكردما عفد  Jatیک و عنه ی  Ae|قوس <  
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 قم انا

 نادیم هللوصح كدادبت ساو داسفو Xe یراکح هملايا

 قحهلوا لخ هتراعاهجاو تبدم كراناسنا « كمامر و

Gilsعفد یناداسفو  Spalتبرح هرلن |  ga nd 

Wassندناصقنضیضحیورخاویویندیونعمو یدام  
 هدنسهرا هناسنا دارفا نوجما كما لاصبا هلاک ج وا
 . ردمزال قلوا نواقر

Osbyیک هن  Fe Gleeروکذمنوناق : ردیللوا  
 تاواسم «تماقسا تلاد : sll فرات هر
 تالماعم كج هلک هعوقو هدنرلهرا و ی رله رط تیرح
 ترضم عفد تعفنم باج !gla تروص كناضواعمو

 كنامزره Gel لاسم نون لصاطاو ی رالو
 . ردیلعا نایب Wager قفاوم هنجابتحا

 مومعااب ؟یللواشادیامظنت ندنف رط مک روکذمنواق

 SVE یرخاو یویند «یونهمو Gale كم هیناسنادارفا
wailهسرونلآ هبهءلاطم رظن یراضمو عفا-نم <  

 هر ادوكجهدبا لاصبا هنالاک ج وا ندتهجه یراناسنا

 هدوجو نوناقر قجهشار هحراغ ندفاصناو لدع

 نونور ay ردق هب یدمش مک هتن . ردلکد نکءكمروتک

 لع كراناسنا KG ye .زدراشهمهرونل هدوح و

 IP dO gb dhe ءا . ردلکد GES و يراههلاطمو

 ندهبناسنا دارفاو یادلکو تاس زج قحهلواو شلوا

pyراضموعفانم كد  plesنالوا طرح  SIEهناحبس  

 قلواشل دا مظنو عضو ندنفرط CN pam سدشو

 . زدمزال

 ناربمغب مع قالخ بانج یالوط ندموزل وشا
 !Date); Cale ضح هلسارضح زع رابد_قا ماظع

 مطو یتس هرزوا Glaily لدع هحرد هكلوص قرهلوا

 لاسرا هصوصخم نناوق علت نوت یدادتساو

 ۰ ردشهروس

pf هدمدآ ت par یاسا Hales gol,’ 

 هدا لمکتو ی اجمردن هللا یمآآ تفسو تداع بویلیا

 اندیسس هدلاح یفیداوا غلاب ههجرد تیا هدلاک هدا

۱۸۷ — 4? 

 هلیسهط-او 745( لسو هيلع هلا ص )2( ترشح

 . ردشلروم لاسزا ناسا مونا
 نالیروس لاسرا هرلناسنا موم ندیناحبس فرط

 . ردهلا باتکو elk ۶ , نوناق

 توخا« تاواسم « تماقتسا « تلادع < م رکن أرق
 ترضمعفد « alps « قراعم » ole » تم » داحا

oe Hyتازا  ‘ablیوبندویدام هراناسنالردیا سا  

BASرورو نایب  . 
 یتبهولاتاذ كرار JW gle مرک نآرق

 ینیدلوا شمروس هضافاو تفرعم ی راهلباج تافصو
 ناربمغیو كما تعاطو ركشا ۲. هدنلباق Lees دوح

 رارفاو قیدصت Gel bey یتسهلج كننارضح ماظع
 یوم هكراناسنا فردا صا ی راسو ج كمليا
 . روبرو نام ین رال کت یورخاو

old ade aهدصوصخ یه كرنا < مرک  

AGردنیناونلاسا .ردیساسا نوناقرب لویب لفاک ی . 
 ینواق زمهردلرا جات نوجا روما ماظتنا یدعا

 نوناق هک رکو تعیرش كرک . ردبجاو كا هظفاحم
 کا LAN هدنماقتساو تلادع رکف هظفاح ىنىساسا
 . ردفقوتم هلاصحتسا یوق كج هلک مزال هدصوصخو و
 هفراعمو 6 تعنص < ترا « تور هسلا توف
 هنسلامتو اف كمالسا ند هروک ذم hel . ردفوق وم
 تماهلح كمر در أ ae هحرد ملا ندنغدلوا رادم

 كفرش عرش « یماسا نوناق یک ینیدلوا ضرف هد
 هظفاع Gl ندننجهلوا هلبسور هنسهلوا ارجاو اه
 یمروکذم بابا داش . ردضرف vader هدكما
 تج روصقوب ءلاسیا رولوا كج هديا روصق هدمازتلا
 we rar ندنفح هلوا بیس هنضا رها كزمعدو

 كمالسا نابم ند ۰ ردزس همش jena هلوا راکهانت و

 . ردهبا كسم ههنید ماکحاو نآرق یماقو ماوف
 : هک راروسدنا تیاورهنع هلایضر alae نا رااح

 اذپ برم دن نا ملسو le هل یلص هللالوسر ات ما )

 . ( فحملآیعپ اذهنع لدع نم فسلا یعب
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 hae | تموکحو تام = هک رول وا كعد

pissکیا نوح ا  

 ۰ رولکم زال

 تاکرح ربهر یتسیلاعثیدح ( ریبدتااک یلقعال ule مان

ee, 3 8 ی «  

SI.258 هد رد 4ےہ ون ا۵ هوو  Sueردهب  

Sou) SFIیسقر كزتعحو ند زب ی اقافناو داحا  

 dial رز دن ورد تراسا اهدرب زب Sata dS رب لاهنص وصخ

San STعیسوت یزعوف بویلاق هلکنو, ۰ زب یلهشیلاج  
 هتشبا زب یتا ge هنملتروق هدندنتراسا اپوروآ كرهدیا
 .زرولوا شلوا BU ه هلماک تبرح تقووا

AO) ندنماعسرد rao 

 فطاع دمع
 60۵ ه سس

Frise 
 ( دعبام (

 NaF تردق نالوا یوتقلا ق وفام یو

 یسلک رثات

 هفاک عیانم و هیفاک یاوف ینیدرویب عیدوت هابح یذ
 ندنسهضورعم تیدعاق بکر تو لیاح Fl ble هدنسهیاس

 ینیرابتمکح «هرذرب

 .هدیضرا le ندنسبوس Sled طی SE ریس
 « روبیک Goal Syl هنابالقا كس هج هداوه هرک

SSعطق هفاسم كلتعاس 4(  eo ylروا هضرا دهم  

 درفیه كنلزا ماسف وا قرءهلاق نو ز »

 . ردهدقعاب راش قوجر ثعىنم

 هرلکیلدلومحم هلبا یا یاضت قوس دوی ahs نإ

 هدرویدبا ارجا راتحایس ازفتریح یلصاح . رویبریک
 كور هب ءللعوشود «روسود هدنلاح هرذد dar هس

 ! تمکحو رک dy 49! تردق و ردب ردق

 ك Buk تردف رانالوا مورحم ندلبصح هتشدا

 كنحاوصر « كيابوجرب ؛راردبا اشاع هلرظنرب كنت

atشم« | روت هلا  cor tile4 ی راعف دادعتسا رز دو هب  

 نا تقور, چیه . ردمیقع هنب نوسلوا هسرولوا نیرف
 هکرولیب هلسب یلصت Wile لوس Ge بانج ردق دشر

 كما لاصح سا توف و

 : الثم . شمهلدبا راہطا دادعتسا نالوا هکملیب الوا
 نید .ردنیاس هدمشاب ۰ مناشیلاع نرد cle نوکو

 کمر SERS GP كي هدنسهبامج ریش ك اشن دما
 ضرع هلتروصهن مملیب وشراق هبهبلا Carly . مدنمان

born! NGمهساشاب ردق یراترضح رشیلاوا !  
deكوص  Aidsزجاع ندافا ینارکش قح هنب هدمرم  
4b1 غج  

 ؟ رولوا یعرهوجرب رادتمیق Al ردق نرد هی
 وا نالوا نطاب و یهاظ و رخآ و لوا ۰ ندقلاق سید
 تیلئاق هنکلسم كلزمسفد . زونیغیص هزابنا ین ظفاح
 . عهبدبا رونما هدناهج Sil تبیصم يک

LFهلقح تفرعمو لظتسم هدنزع بر ةياس وش " 
 تان داح نال وا els هداملع امو ضرا el لوح
 « ندوص «ندندعم coal .ندهمباد و هتفوم ضاعاو

 لک يع وا ندجایوط ۰ ندشاط » ندز_دلیب ۰ نداوه
 سدقا تاذوا هبالتعا هس راترضح dele موش نالوایش

 هلقع وط eX تمرح سح ر, نرد كي هدنفح یلزا
Sektخیش . ردق سنو نا  NFقفوم ردق  

 ؟ یعدلس هلوا

 WAT دنس GF هکردرکف رب هلبوا رکف و
bl le [یعرواوا یواسم راتیمایب  ] رددب وم ie 

 نالوا زادنا هعشعش هدمراظنا . oy grate ردق bt نب
 لیلدوا نب هسل وا هدارب هقطان ردق هاکب . قح م

  nF 2ردق  onمهراقبج !

  sab 2 glenداعا ردیهد 09221

 دوج ومه هدلاع ردرادمءم (Lea محج

 apo . ردسکعم AUK iN یولع ae هک یسایف تب
 اضرف ن . ردشمللیوس هدنسهاس شال رب ینا هکرد

 قارظن alee نوجما قلوا انشآ تیهولا ردق موحم
 43 وف و هحرد وا St. edt روصح هدننسهعلق

elesدادعتسا غیدلوا روطفم . نوسلوا ریسه  Ib 
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 .cole dw ial یدلک هې رطاخ هدمدند شيل

 Gilles daly Gite شلس و 62 هب لب وس هدهسق ون

 هدن-هاس قح یوحو تسح « شلب Ge قرەلوا

cp!هنو ءا یامکحقحما فوفوو هکر دکع د فوقو  

 قافوسابف یک رئوہپ وش «یکرنخو هسقوب .ردصوصخم
gliهلتقرس  JIEوالثم  Ala gh ghداران و  

 Lk Qual تارذ كچوك ك چوك نالوا Gl نوک
 یداسقتعا رب «یشیلیب رب كرلرتقالخا' ديا داقتعا قح
 ند رق هداغتعا هل وا ‘ le ay وا مد هکر دزاو

CAE SD podeهلوا . نوسروسب ظفح  staleهقشاب  
pal y92 ندنفلطحق  GVزرویلاق رطضم هدکعد شیلیب . 

Saalرا و  

 ندنسافاخ یملق نوتکم تخشم
 هداژ ا

 لع دمع

epo 

 بوتکمرب
 اولوقو هللاوقتا اونمآ GM Leth ىلاعت at لاق ]

 ] tide لوق

 ادا هرشن كنهلزغرب هدنمان GHIOL هدنداعسرد

 ًارخؤم . یدیشاوا مهنازجاع عومسم ینیدلوا شما
wlینسهخسن ییارب نک  deleثاتاحردنم هلمام | هعل اطم  

 كمساو یندلوا colic ندهعفاو هفرش اھ ا

 هدهنزغ منصوب یی مدروک ینکیدتیا قفاوت هنسامم
 هب ول ثبداحاو هللج olf اا ردراو رازوس قح

 ماکحا ند فرط هلهج Gant رددنتسم هب هبهقف لئاسمو

 هفت یاب رشا نالبدیا یدصت !Gods فلاخ هب هیعرش
 هحسق ودر هلا هبع رش "هلدا یتسهککر یارآ كراضراعمو

JIقح هدهلماعمو لاح یهو  CT dalقیقح  Sy 

 هبوب هدنارتقا دعس نامز وش 5 Sash sek ردیفاک
Wessةمسار ندشناسل كتلم موم ینالوط ندنرشن  

SSSاس  

۱ AGM a ف 

 تاوذ نارو تم dy nt هلتعراسم هیافا یرکت

 دح eye ی Maly رد و Aw نااش ت مارک

 . مرايا ge ینهلاقم یهدینآ كردبا نایبو ضرع
 ao یا اوملط نذلا لعیس و لامعت هللالاق ]

 Alb رب هینامع همظعم تلم هکردنامزرب Ld [ نویاقس

Gaalهلو ی راقح هاه قرهلوا راتفرک هنناقسعت هلب  

 on ندتلم i یدرلشمرشاش ی لک لب وس

 كملوس فا dh gam هرطاخرب راد هقخ هتک

 GAS بوقاب هنفارطا هلتربحو تشهد لاک هدنکدتسا

 ردزوس رب یرضوط زوس وش Gal رد هب یدنک
 كرانوب ؟ یرولوقوط یررض aT LZ مدرایوس

 تانج كملبوس یتحیدمش قرهفروق ندنسف یسضم

 کوب بودیا توکس هلبا رابتخا یلمحو ربص هيد ردیک
 2 یسضعا و یدراحآ ملا flo رب هتورد لدب

Apdo!یتسیدنک ناه هدهسراب وس هد دایآ داب هجره  
 ىا كدادشسا هراداو شلوا راحود هر هما ةه

aTهکیدیا نامزرب دادبتسا نامزوا یدرروک شالق : 

 ؟ ردپا فقوت هاسا Se یتداعسو GF كتلمو كلم
 abba لاک | هلیلاصحیت-ا كالئاسو Sa زءراناصقنو
 رله میک لتم ةتساو :CS des Laney اللصا

nitدیعمتو  Adalتفع بایرا هللا هبردغ سیاسد  

 هسرباسب هدایز هک مک by كملیا ناشیرپ یسوماو
 نامزوا .یدرولوا ole SF رهظم هدتسنوا راهسکوا

 هنالاظو یراخداو باج كراو مهرد Gal نامزرب

 كلم كره دبا دع ىلصا دصقم یسارجا هذوغ 558

 داو Alle دصاةم ی هدنقح یسلاعتو OIF كم

Alyیدشااق هدلساکنو  . 

 aus oi fey هباع یلاعت BN fo هللا لوسر لاق ]

gealغیلب ثردح وبشاتقاع [ رانیدلادبع سمت  eh go 
 هدنقح abn نالوا یناا هدساف دصاقم یکوا یربس

Albهل دا هلغاوا  JEی رلازس یازح  Ade . 

 كنسهیناسف ظوظح و یلافا یدنک کیدیانامزرب نامزوا
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 odin Fy رهق كتلمو كلم یتسارجا ءاشیام فک

 کیدبا نامز رب نامز وا . یدیا راو رهسمک شلو

 سکملاب SSI مزال Gest منم رلبش نالوا مارح ًاعرش
 تلم هدیولوا ین زک راکداب هفالتخا كنيم ند ءاملع

 یدامعسو زوف یورخاو یویند كنهممالسا ةززعم
 عنه ندراشتنا هسیفن بتک ضمب نالوا یوتح یلئاسو

 نامزوا . !Soba مورح هدافتسا بایرا گر هلب دم |

 لوبناتسا نالوا هبلس تنطلس oF یاب Sat نامز رب

 رقمو ند Shale طبهم ور, ندنحتف نبح یرهش رهش

 هې !dhe Gaede رايد هلیسدلاع دصقم قاوا نیق بابرا
 هنسارجاهقال تامارتحا هدنرلتحو هنباج كياملع مظاما

 هنسل yack ءاملع ندف by هاب رشکت كم ولع هلطو

 gro) pat هو قرهللوا فرص رلتمه هداعلا قوف

 محو یلوصح Ale دصتموا هدروک ذم رهش

 pare نکتشلروک etd رانا كيهض و رعم

slainیاب ندم رشط هدشنامز  aL rrقمامارب  

 املع نالوا دوحوم لش یاب نوسروط هلل وش

 هرمز وش هلعبلصت را اس نوک VT هدنراقح هبلطو
useلاک  deveتالاح یک كلرو روتفو ساب  

 . یدبا !pha عاق هیدر

 ءاماع نالوا سا ars شمش هدهّمااس راصعا

Abelsتاحرد  ASرات نو ردقهنمظعا مق  An 

 هلو یراتریظم oll قوف تافطلتو یریدقت

 baly املع ندا روهظ هسا هددادنتسا نامز یدرولوا

 هل وش یسلوا تاقوشتو تافیطات رهظم Oe بایراو

 هروتفو ساب هلتروص ررب تاوذ وب Selb نوسروط
 لهج بابرا oddly راتعا یو مورح قرهللدایغوا

 وش .یدیا رارولوا SU هناع رکت لومالا قوف لماکتو

 كروماو ینارجا هبضتقم تاحالصا oy pele نامز

gb woe blهدزع امز مرکلا هنع ندنخیدلوا  

payندب  Wy posقوج كب كجهلس هللوا هدافتسا  

 .ردزلومأم ابوقکج هشت تورو مزح بابراو ابداو املع

Sol 

 بیج Se) كلوقع بابرا هددادبتسا نامز وا لصاحا

glee!مکح هرضم تالاح هدهجرد كجهریدننا هناماد  
 [ ارسي رمسع دعب هللا یلهحبس Shai هللالاق ] نكبأ امرف

 رادهرم Dra Ff فطل ی هح Oley قاطم لداع بانج

 لئاضف تاوذ ضعب ندعو تفصن باب را قر؛روس

pad keتاوزغ هکلبو یک  he gdهدنسیضعب  
 ئالم نالیرویب لاسرا نجرلالبق نم نوجم ترصن

aهادم هرزوا قلوا سر دایرف ههرودغم تلم و  

eee AO peeرهظم  is 
 : دارال طوا قرهروس تمحو تربغ [Ge na مملاراشم

 دادن ساو هرهطتو هلازا ندتل ود هام یدوحو

Aahٌهراداو هنعفد ندنشاب كنلم مومع  dows 

 . ردراشلوا قفوم دال هننالعا كتطورمشم
 اوملط نا موقلاراد عطتف یلامت هللا لاق ]

 تمه یهدیابو كمهلاراشم تاوذ [نیلاملابر ندا و

J i yayسالا ركثب م نم  Sihثیدح [ هللا  
 . زرلبانارکش ضرع abl نابز رازه Veal ae“ رش

 ضرضاح نامزوش abl یامز دادہتسا نالوا لئاز

 هناملط كننامز دادبتسا هسا وا یخ لارا تحف هدنش

 .ردن lela یت اثم هب هېل اهعءالراون ا ےل نع pole نامزو

 بوروتوا وشراقهشزوک هدروحاماا نزاب ینامز دادبت-ا

 كود رار قرهلاق echt ent كيهدددتش ترارح

 رادهاس Cle هدفبص ماا هساا نهرضاح نامز رک

 هایم Gee لدسلس ندنت>-ر و نالوا راز یفارطاو
 دنیا یمکلوک dusts تخردرب ناسا Ob < هدرا

 US قاوذاو قهروطوا بونابط هتحارتسا نیلاب هلبا احا

 هوم نامز دادنتسا نامز . ردیک قلوا راقم هب وک
 هعزن تلاح تامو كلم ندنرثأت كنامزوا هکنوح ردہش

 Sith بولق ضرضاح نامز . sal یک ضحشرب ساک
ole gashرزکب هننامز تابح ندنغیدلوا شا شع  . 

 تیحو تریصب بابدا قحا قرف یهدننب كنامز ییاوش
 رانا وا ندنناحنا لولم راکفاو ندنفنص فالحا . راک ۲

CINE KART OOO RI e ALIENS 
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 .ردیلابق یرلتریصب مثچو ردروک ران | هکنوچ . زملیب
 saa و ی الا یوتسیام و GLI هللا لاق ]

 یوتسامو .رورطالو لظلاالو رولاالو تاملطلاالو

ole VIوش هدنسهرآ تلم [ تاومالاالو  Hetیهلا  

 راناملوانونءو رانایماسی ردق كتسطورشم ءرادا نالوا

galyهدهماع راظنا رایکوا . روبلیدیشیا فسألاعم  
 رایک وا ندنراقد لو Gal هد ةحردو oh تاغ

 راکفا هلوا داش بولوا خوتو حسقت راوازس

 ةازاح یرابدنک هدر دقت یرلکدمع زاو ندراومهان

 كناشن لابقا نامزوش یراکجهروک هدنسهجن هدیدش
 . ردندنسهعیدی و هعلرس مزاول

 دم یصحالو دعلال هشراترضح لامالا بهاو

 . یدردشوواق هنامزرب هلو یز کنوسلوا راشو

 ترشح ا هفیطو ندبآ تر هع و
 هسرولوا ندهذمو gir ین هلا دہ ale ی

 HCE شوخ هلبرکیدکی Ae تلم مومع نوساوا
od)یاش یالتعا كزمتلود كره دقع قاتار  

 ہن یھ یناماسو BS هوحولاو Glad لاکا كنلمو كلمو

ollهنراضحتساو لاصحتسا کلر لا هبا طونم  
 هدهلعاعمیهو [Gals ندقلبرغوطو كملباتربغو تمه
 تابضتقمو هعرش ماکحاو كماعا كرت یاصناو لدع

 تعاطا ودایقنا هتموکح اواو تکرح قیفوت ههبنونا

delقمامارا هدنررض كرخا یتسهدناف یدنکو  diddy 
 قیفوسلاءانمو . ردکملبا اعد هنتبقفومو Cle كنامز

 ۱ . قيفرلامأو یلولام
 یسیلف ق رشراصح هرق

gleمصاع  
 بوی حس

 تایدا

 — هسرلم —

 las راونا علطم یا < هس رده یا

Kasمدامد  

۱٩۹۱ — er 

 Jui whe رك sls هدکما

 tle هجهقشاب رب
A ANیلاوسق ی هدراقفا  Glee 

 ناشار و نالا

 [<gle dod a هلبا نافع دب دالراب

 ناشورس یاس

5 
 تباتهه وام یهدکن زک یانم

 راهظا یندیمیمصسح كکبرلبااب
Naw هدکعا 

llyتجح  
 تبار راظنا So < یالج

cr gleراکپس هلتموصخ هدکناش  

 JEN لباق اب

 تلاهح باجحا

8 

 مظاعا palin همون نشبت ندنس

 blew هعلر

 نس نکیا شهر و فرش ANF .هدنزرط
 رب كجەديا بسانت هلکتص هکیمقال

 OAS رش ناونغ

 wile و ole لوا

iyهک تهابنوا قو  bs tA lie 
eb al Sal. 

Gelناعما یو  edo > ovنشور  

 PLS هسلوا نوکو هلتلاهح .هللفغ

 نبش كر هلک ادرف

 ردکحهدی| راهظا

§ 

 نیا قوش 294( راتفک رویز یمانوب
 ندهسردم یگدلبا عورش af هاد هب

 وا ماستبا رب ؛سحرب dap هدنکوک
 DYE هلبوا هلتعرس هرطاخو لابخ
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lel 5مدیا تو طیض ولرود رب  

 م هديك بودبا ماظن هکلس رب یمهجشوشود نوت

 مرد ؟ whe هرود رد ا oF نامر امد

 مرهدیا باتش dow یضام tle دن وا

 لاح سقاون ردیا دراوت هکرولوا نامز
 لاکتسا رادم ر مروروط .رارآ مدوا

 زوس هرطاخ ناهح وا ءا ها نّووش

 زونه ءرابتعا مشچ rad نعت
 كره نوک هدناکو بیر tle وا ! توا

 كج هدا فاشکنا هدنربص) KI بواک

Leتایح  wr ptماود  sedقوب  
 قوج اهد ریلی مک هکلب كجه«مروکیرصع وا

8 

 ر ندایرقا ید لوا ردق یلس یل | نوا

 ردان كب هک مدیا كلام ?ee سدا
 هنتقلخ Jay كن ۲ مدلوا فداصم
 AF مدیا قاتشم و هلاو هدنامح

 یدمراکن# «یدمحورز سوم هی اک

 یدمراق را هحشوخر هدهرحح لالط

 Heat یدشملبا ole فقو هجا

 هلبصوصخ یدبا كلام هتقلخ یاهد
 هسد ؟ یعرولوا vrai abel یعولع بم

 al یدطءهنم به یا هاکن

 هلنرارح رب aL بولک هدنرب كنوک
 دم هتکح یارحا یدالشاب هدضص

 رب تیاهن « حابصیه 2 5b بولک مکه
Ne : doe Sortردزرسدیها كب  

 SUT دز یدلوا oly وع هحسد

 لاتقتسا Sle رب هر یدشود یدنوکوا

gbندنرامامسرد  

desفطام . ع  

 تموم

lob 

 تاعامجا

aلس یرلنداق مالسا  

J 

 » ادوم «

 قرهلوغو 224( تااهحر «die هدشاس رود

 ESRC yr Gr قوش هاتی ولردره
 شهرتسوک راهقراخ رلهعلدب ah رلتعاحش go cab راتقفش

 یکنوکوب كني رانبداف مالسا یلناش و كویب وا نانلوب
 باا ینملوا رمغم GF هنتمرح كناهج « یدالوا

 تمش )4, ۱۵ مت تو . هام ناوسن ندا

 . رایدما عباض ردق هرذ ین رللوا نیلضفا
 رکف هلا coy تاکشم قحا هدتملط نام وب

 تبعمح  كابدا هلم اب « نیم نيد ندبا ریون یزمیلقو
 قافوا كا ge ندا شحم را شما هدنفوف كن همدم

Ge yeناتوغود ردق هنیمطت هلس  Cobo هیمالسا  

SLYحورجیسهنیس وب ؛كنطو سدقم نوکوب یواع  
 صاخ هراشداق كن زار ندنراهشرح كردام ززعم

 صا هنعراسداق abl یتسیواد هلا یراک ادف و تقفش

 ۳ روسدنا

 GE ندنسومانو ند هدنروغوا هفطو سدقموت

 هیادف de یابح ززعم هسردبا باجا رک ۱۰ شره
 . awl ابلوخو روصت sold مالسا رب نالوا رضاح

 هکر ولیهنید یتحو قازسفاصنا قلوب هدروصت هوب
Gelرولوا نات رب مظعو  . 

 قالخا دوعسم ردقیادلوا ce conte هلو یدعا

dleكلتسریادوم هدنراسداق مالدا فصتم هلبا هیمالسا » 

 صوصخاب هدنق ورپ چه هضراع تاع یک gu le تیز
abyیک تبح زارا وشراق  Le Obsر راختفا و  

 Pe نهم بودا عسوت Mel هدنسوشراق هفیطو

 ,ردنلمامهلک و

 كلام ناوسآ كمدصقم ندقمزا یرارطس وش

ae 
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 ترابع ندهیصوت Ladle ELE زاو OF رکف
 . رداط> كما نط یه دلوا

 بوسل» هند ی:اه و ندتلم GLa هدابند

 JEP de هدیدزن رایشحو Gr نوسلوا !ut رولوا

 هندو شوط قرەلوا wole ندنرآ رکف كتداق

getءا . رولوا كللذ فاص  abeكنهملسم ناوسن  
wot gl Kel یک ENE درج ندیعبط > yal 

 ردکمرتسوک كل هداس

 AM یدنک نالوا لصاح هدزمکام یا

 « تیرح 2939 FT هللا Ah OLE gi gh بول هلشیا
 كما دع نیش لکد ناش هزهدنک هدتصخش cast رود و

 . رلک مزال
 كلبدمش هتنمورجم یهو Citys بودا داحا

«peelهساحو سام ایوروا ا زع الومعم  

glهدکهسیا زامهلو ابشا  Mrهدهجراپ ر یتحو  
 هدهسلوا راش LS لا rea ge ye OV pene اداصتقا
 هقشندقدماقص « قرهبملقبص چیه هلبرابتعا قلوا نلم

 هدنایون . زکجهلبا لامعتسا و لوق ككردبا هل راختفا

 . ردزشمر و زوس یه هل نر اقدشناط

Oo۔ادف یه هدنروغوا یراهلثاع  تااتمو تام  

Zoeتربغو تمه هدندنم راک را نایمنکح ندارحا  

 . رولوا راظسا

 هدننل راک ادف CLS یزمکج هم هلو ردق هئدمرب رب
 هنسهشقا by yy) oy هدحرلککرا باقم هزمشخ هلو
 ترغو ge هدنها كرردشت تاحوتام لداعم
 . ردمزال یراملبا داشکو نشا راهش ر اف كرديا

an 

 . ردادوم dine ندا بارخ هداز كا یر

 Un هد وش ىد همام رغ ناول well تام
 مربم یالب Vale هدقح باوج زتفعلآ "یهسزولوا
 ی یدنقیص یرلفدلوا راحود ندنزو ادوم و نالوا

 : ردنا قازاغا لاف واخ

 ۱۵۳ هل

 . ردزرشعا ES bal gh Wye كب هدا و

 یداب كنم سام ادوم یرافدلوا روع هافتقا هرانا

goal ylچاقر یک قلهداووس © قافافز فراصم  ob 

 ناوسن ندا اکتش de Gal هدولوا Ga هلا

 ء قلفاقز ه دن اوت مرز لباقم هنس را Ks وش كم هم وق ص

 زمکیدلیا رابتخا هلبرلمان هریاسو قاماراب « كلنوکود
oll |رد ر دج هنعلا 435 راظنا ادح  . 

 هقشا اهدر Gaull زمکدک مد وک ودر هله

 كمامهک هدرب رب چیه ODN دعب 1 لکد هدنوکودرب

 !Bis دوس ین ردق هل كراومها راکفا یکهدنصوصخ

 LE زاو ندرکف یک وب لوا لوا ندنغیدلوا راکرد

* 
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 لزمراسداق هدنصوصخ م ۰ شیکید هدندفرطر

 lable ینکیدلی هلک یشرب ندنلا تا كرب هد
 كراسداققوح كب gry - نمراهسلا كهسردبا فارتعا

 شکیدمع زمغیدلوا هدکمر و نوجا - یراروشاچ چا
 . زرولوا شا رب ده هنغل دل وا él هرادقم هب ڭنسەراب

 رامتخا ندنزو هتسلا وشا زکلا كز راسداق

 وشوذیرلقدنا اق هازحرلککرا لباقم هنافارسا یرلکدتا

 كل رلهراب شملنازق هحمالوق هح Liew هدشاس رودو روم

 السا تما هسیا رونل وا رطح ینج هامهلتنازق نوکون

 ههو رک رب يڪ ه ندنزون ىراس داق 5b كنيم
 ۱ . ردبالوق 52961 یتیدلوا هدکمشود

 AD زسنارف نالوا مراذکهمااطم لوا هنس چاقرب

 قرهلوا یسهداب یزرت زکلاب هدسراب سفت هدنرب ندنرا

 هدشمقبح ندنسهسک هرازسنارف كءاارف هجرلت و دىم

 ردقو قرهوق هادم هدننروص GH یشدلوا

 . هدر و شموق وا یغیدلراوف رلتما_و وشراق هن اقا رمسا

 AW هدشء وشود یزعهلم تور مزب هلتسن هرلزسنارف

 2 مدیا شحالغا

 نالو iby» تریغو SF ردق هرذ هدنلق یدعا

Ip jobهعلاطمو تفد رظن شی رد یئاضورعم  
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J >ردلاکر مما هنس راقج هلوا راکذا مه هلم . 

 هب وع سم همطاو هحاح

‘oss Vea ae 

jar pe ندسوتکم ahi چرا ine وصخم we
 te alg 

  FETیدع ام كي وتکم ىج ر —

 ناتسراحو ایرتسوآ هد ( وب زهد ) یخد یوتب رونیس
 لا کف نع ندناقالم نالو عوئو dbl هیجراخ

eatردموزم  . iكالا ره نوف نوراب یه  

 ble نوجا یاناب ,Gray عوقو هدسلجم نویماف هلءد
 هساواشادا Gla نیکد هنااصحتسا تصرفر, هدسایس

HIکءد (ویزءد) و ( وئالشوب ) ه :دقوب همش چیه  
 توعد كياممفت ءوس Sits) DEN لصاح هدرا اقالم
 . هساارف . یدرولوا شاملغارب لح هراراربغا ییدلبا

FGIتاود یتح  gem Meleعوضوم نامزر  LF 
nlهلوا ندناثداح 9  GUSHقو  Galو  

 ردق هب هج د ر ندنعردنا و Gh dea عوقولا لف هدشرا

 . LWT هدوا هسراو تلود نلید | همش
 ارتسوآ ًارظن هەی تامولعم مکدلیا لاصحتسا

 كنراودرا اینامآ (ales BI قودیشرا یدہع یلو
 MAY برص هدهرص ینیدنلو راح هدن رهرونام كوص
 هلوصح هدنراتالو كسیهو هنسوا ay Jed رتنا ىست موق

Piaینکیداک ه هجردر قجهامهلوا هظفاح كلاوحا  
UTوطار | ام  a 959) Aes ole ayلوط هداممش  

 اربا اا لآ طقف . رد-شما نایرج تارك اذم تدم
 تاکش و ge هنسهما-سم Ones تواکذ كروط

LALیسعا فشک یفج هلوا ه  dee ALTهنسلوا  
 یرظا هجراخ ایالآ بقاعتم VS اذمو تاقالموو

lok 

 - هب نوف نوراب هد ( ندانستخر ) كوش نرف و.سوم

 ۳۳ مو tes ا2 ر لوب مولعم Goats و abl لاتنر
 یلالعتسا !ore ناتس libs عوقولا یرورض كف ما

 هنتراظن هجراخ هلروطاربعا اينالا راد هنفیدنلو ررقم

 هکلامحا یسلوا شمهلر و تامواعم هدهصوصخم تروص

 دليا ذاا هرخالاب كابنالآ کال ذک . ریایدلوا حی

 Po HS ود ابرتس وا و GUT هجرک ندتنرحو طخ یی

 طرشو دیقالب كنابنالآ هحعنجوم هدهاعم دوحوم هدنش
 daly یرورب نیم هد Abad Li gles هیابرت سوا

 بلطیتنواعف SLUT هدراکو Jes كنابرتسوآ رار

 لالدتسسا hal لاک هدییدلبا Carle هر انوجحما
 OMI هطاحا یهاراکزواج dy Sly. J22 Kalo a وا

 : ردفو_شکم هدهجرد قح vlads وا هعفادم ose رس

 یسهئداح فوشک هسلک مزال Gogh oF هنباسح راراغاب
 هلیسو رب هتنرامابا obs ناب هدنقح ale تاود

 - همدا فیقخت كراىلايرتسو! هدیتونو هنشوا ك٤د
 ین راهعقاو تکرح كرلراناب Ty هنسملدبا لوبق یراکح

GIFردرلش«هعا فرص زوس قوح نوجا  . 
A ay deyنوناق  olin!كمليهدیا ادها  

(leeهل 4  gel ab is! OEE RG.شک مزال  

gris!تر و  aleو هنسو كنس هتيموق  

 یراقدلوا رازبب هارلبلابرتسوا OK LF ندا ماود
 ندا Liesl عضو هتسمدهاعم Wy ردق هم یدمش و

 كنسهلک GE هدلاح ینادعلوا تاباکش لاصبا هرلتلود

 هبناع "یرادمکح قوتحو !gas نار" هنایسح و
eSردق هنس زوتوا  Soestهدهسلا شملغار  

 ابرتسوآ هلیسهمان هدهاعم only كيهروک ذه قوقح
 هدهعطق تروص ندفوع> نانلوا اطعا هناتسراحو

 رازاب یو ید وا هظفاح هلتهح !gins جارخا

 كيابرتسوآ و یسهنلع هناشنرب Waite ile یک هدنن

 GIES gone ليج (Sh زاربایثراق هبهروک ذم تلود
PINT ceته ونک ست ی  
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GLIمزال  GKراذعا درس هدلووو نایب هدهایو  

 ردقو .SOL نسهلیشووق بول روک عبلع اب هلرلن + |

 لوح هدوا هسراو doy Syd ناباش هدننایم هط فس

 Mi و بولوا یسلواداع همان, فرصو یت.ةح كعقاو

 تروصو LB .ردیسماغابافیثرب ةدام كيهباعتلود
 تااسمایوررآ هلو كيابرتسوآ هل هسالوا Syd هعلاطم
 "نالوا عقاو هدنروص كجەدبا She راجود یتسهبمومع

Sieرودعم هللروصر چه یسهاراک زواج  

 هدایز كا dle ینابسا هروک ذم تانداح . نمهلیروک

 .ردیسهب رظن كلاتره« نوف نوراب یالوا بیرق هتفیقح

 كوص نک bell eye هعقاو Gil هحنیحوم هیرظنوب
 یفلکت یءاشنا كنطخ رفودنمش رازا یی هدرا

 یتسهداعا كفرش (Gils شما Cie quae | ههتروا
 قودیغرآ Ape یلوو ندنسمشود هناما LE لاصحتسا

 قاعاوب ندهلوا سلاح هنتخم Liesl كدناسدرف زنارف
 صوت هند ی یلکش els صا تا

 كفزوژ اودنارف یروطارپما biel و ندنساوا شما

 زبح یدصقمو ڭنسەيسايس Sole لاوحا byl ید

 تانمأت هنسودنک راد هتتیدلوا عنامرب Ainslie هلعف

 . ردشل ورانا ندنسلو شهر و

 Lee یطاقن مہم كاهدشیاون ینویسایسایرتسوآ

 هدایوروآ CF رنو . ردرلشمام هل هبا تعاو تقد رظن

 نالوا لاصحت-ا هدنداعسرد هدهرتلکنا صوم ا ىلعو

 هدهسورو یلوصح 499 تایسح هدنهل هد de هرادا

 هانوروآ Qables لتشذک رم تفت
 GLAS ندکب كننايسح و راکفا والسا ندا تدوع

 ghia Ss اب وروآ Alo ةدهاعمر یسعا زورو

 فراعتمو روهشم هلغلوا روریحاص هصاطاب هدننایم

 هوس oahu gh راکفا كنسلدا yah هنما یر نالوا

 . ردیایشا یک یلدا dale تارا
oleهسنارف ۶ هر وه  Listy BSI 

 هرزوا قلوا هدسابقم فیفخ زار یتحو 4909
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ME VT نالوا راهظا هدنفونص ضمب LUT 
 راربغأو  Lieslا سکع 7 كنیز واحت ناتتس راملب

 نالعا یقاعتا هاتسناو كد رک هرزوا قوا

 كغاط هرقو یسملیا  hy-همانهدهاعم  thenینودنک

AT هليا pS یدوبف ضعي نانلوا دیدح نوا 

 هارجا هدنحراخ  Sade ot) casiهلا ناتسسارصو

 الاب  9 olfكسيهو  Sen che Maladین وه

 ترد بربص ندا لکشت  gableفاد  galتا

  Ldیسلیا  , TDتاق  Lasدایدزاو داذتشا
 ردشلو .

- SAP چي 

 ا

 یرب ندنوک شب نوا كنسهیسایس لاوح ااپوروآ
 Ne تموکح ردهنس یللا < لکشو تیر ییدرتسوک

 ty a شملتروق ندرلنارج gilsl fen زمتسیا رتسیا

dle yشلوا لصاو هن هیسای س  gry’5 روبرت سوک  

 نالعا كیهرادا on و رمشم هدزمتکل# بیساک و

 Log SL ehh « ىلا مور لوا ندنوب . ردیسسأتو
 . ىدا شلاق هدنجما شاشتغا شت آ ر یرب ندرلهنس
 هداوداص هابرتسوا lan) LUT هليدقع ott قافا
 Vale یایرتسوآ - هرکصندقدروا بیدأت لسر مهم
 Nate ابرتسوآ هدکوا HUT . cat شلآ هنتنایص

 هنآ ر مہم GD gb هونج هدلاح Fah! ISI یلوف
 هدنسهرص یسهدهاعم Ny . ید شم الرضاح

 كنۆآ و هدیسلیا لاغشاکسیهو هنسو اتقومكنارتسوآ
 . یدرودیا لکشت یاد

 pole hE هداینودک ام یرب ندتقو وا ایرتس وآ

 . یدلاق ندنارثأت یارجا هلیقاط نابهر ath « هللا

odyام  pole WL gSیتسهفلتخم  loیرب  dey 
ony AS Grady Are doleوغوط کیت الس  
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 نمز نوا تمورو  “orچاق ر هسور یدرو ديا

» pal شما هجو هقرش یاصفا ی راظنا ove 

Bite لوغشم هلرالالتحا ییخادو dna راحت EAB) 

 قرش نوجما ( a glشهمهرو تسمها ردق یا وا ۰

 تصرفوت ( lalهدنسهر زج هش [ Lasی دوش

  Wlهدنسهر زج هش ناقلاب رخآ ولوا . یدشم

 یس وق هدطروف ر ندنهداصت كس لو واااو نامرح

 ش رد ییامحا ! Shaیدبا شع الغاب .

 ایرتسوا و ار املا یدادهتسا لک كبه اع تموکح

 ثمر دا همادا یدادتسا كر هلک مالم هنس هتل ول

 دوه نامرج هدقرشو داسا wait y و ران هتسا

 ۰ یدراشژارب ناد.مر عساو Ane 7 تداءفنمو

iS دش ab joy) oles اب 409) O23 by 

te pole KN ندنبج Ses یک ییدتسا 

 .یدروپلید كمربو تباونهتنیاکشو لظت فار
 رب هداسنودک ام  co steهسا «رادا  ghمزال وش

 هیسور هل یلارق هرتلکنا هرزوا قماتآ رلءوطخ نلک
 تاررقم هدنافالم لاومر هدنس»و را یراج  SIALشلوا

  » calیتطورشم ها( ع تموکح بقاسعت یاقالمو

 نالعا  . Gaelام  Seal gahیل رلحالاس هفل رصانع

ant . یدلوا صالخ نددادءتسا ole . یدقار 

 توخاو تسناوم  elیدتسا .

 ندنساسا یاسایس ایوروا Ge بالقا وش

 تسود +۶ ت for هساارف هراکنا . ید. «دشرکو

oaرخ ات با طم کهدنرزوا ای ودک ام . یدناوب  

 ey هلا یارو 3 وشن ale 1۹ هساا ایرتسوا

 هدناتسراغاب یک ینیدردشآ رارف Fe) DU یسیهو

 یدروتسا كجا لالقت-ا نالعا do alles كنابرتسوا
byارحا بقاعت» یر یر  Garg) » 

 a راح ر هد زا ناسرادلن aul ale ca ؟ یدیا

 هی دص

 هندفانم LUT ایرتسوآ هدزمتکلم هسرولو عوقو

 ات ته ی عن

eleهداعا هرادا لکش  \ Liesl rs a}هنسو  

 هدی 3 یهدانودک ام رار (dais شک اراق Ss سه و

 نوکس Abe یدلوا aby طقف . یدکجهلبا هوم
 Sly هرزوا ینیدلوا مولعم . یدشار ندلا ییادتعا و

hansهدسنارفوق ر للملا ناب  Wg gle 

 ۱ . یدتسا ندابوروا یححصت كنسهدهاءم

 یما ضو دا كسااره وف

GAA!عوضوم هدارو .  wtرام م كج 4.0(  

 هحش y ندسنارفوآ یر,مظ |GO هطوا هد_اقح

Sent!هداهسرد كياتسراغلپ نوجا ییح هلوا رادم  

pl SoSهلل ر  ew a galeیدشربک هنارک اذم هي . 

 نایالشاب هلدصتمنیع oor یلاع باب wel ya ایرتسوآ

 قح Ab se وآ کنوح . Graal ماود هننارک ادم

 Able نالوا شلرق یرابلف ندنسهلماعم هنانکش

 راشم وق هبهعطاقم رب یلتدش وشراق هنسهعتما ابرتسوآ
 یرلادتا ۰ go dee jos تاس هب ادنمتنم هد رپ دی ول

 PAV كشيا SS Gn Ske رغ ندنو ارت .وآ

 هب هعطاسقم هدندز dle باب !bre bag . یدیرآ

 یاوصح SH یک Fir) lb Gots مانخ
 هج ah و .یدّتسا قلبت هطرشو هدیلوخد هسنارفوف و

tle٠ و واج ىلا ارج وسعرا  
 . یدلبا مایق اهد a هلماعم

 والسا OU و هداروا هنرزوا ahi كکسهو هنسوت

 IRI ورضوط vying هنسل ردشالنالآ كس ۶

 یدبعس ران غاطه رق هلا ناتسب pe هسا توف تشک

 e هب هم طعم لود

 . هحراخ ایرتسوآ .یدلوا لصاح رانا ھه . ىدمەقاب هلا

A bbو  tis)والسا  ay paceكوس ۳۸ هد ورا  

 راکفا هبسور 0 bai te و GALS هدنماقم هر

 ۰. : یدلیا MPS هدیمهموم

 Oa مرا راتک جت 28 !abies هدراناقلاب

 كب رشت mute تموکح یرلتموکح غاط هرق هللا

 BF ندرافافاو ندرافالتا را در هخسبا كما
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 ,همبرتسوآ ینالوا تقدناباش هدایز كا هکوبلاح .یدنلوا
 هےسور نهتسا ALS دس وشراق daly نالآ هصاخاب

 gash Stl نباش یراق د کی هل
 4990 نالوا یر ندنراممم كا Ae Jays هيسور

ore poy «larryالع  BIEN oreo] hey AL 
byباح ا یداحا  a.» 7a.ندا دوم هدیروص  

 هج بو ,یدسا !cles یهلباقتم م عفانم «ینهربخا تاعوفو

 A ack 9 نادو یتفتمو تسود كيهسور
OV eh beنیمأت یننلتسود هدكيهدنارف هلا هرتلکنا  

Lobe delو هتشيا . یدقج هلرا "لباق هدنوجا  

ogeهلن  easeندرلهنس یراق هب هیسو ر هس اع  GCI 

  tallyیدنلوب هدیسایس عقومو عضومرب ینیدلوا .

aثكمشرک هبرح ینلارآ وب « یتهوکح هیسور  
 نامز وا هسرشالزوا abl ابرتسوآ ندنغیدملوا یلاټحا
 . ردلمأت ناباش نوجا Che تموکحو راناقلاب

 تارک اذم نالوا SEI ماود abl ناتسراغلب زونه

 ندژانوشو كيابرتسوا ,shy هلکلدبا ماود ههفالتا
Cag Vale GY sbدباش » كنناعو طم ابرتسوآ الثمو  

Veهدهعط اقه رابل  del OLرللام  zsی  INTیراتکام  

 ضورعم WSF ی ؟ قمقنح هلن افو شاشتغا هدنلخاد

othe) » JAGهدزمتکلف  rfلاغشا دام و  

Saalراد  Aهننانات نکرج  LA,تعوکح  
dl Liesl Oleهدکمهمرو للخ هن-هنسح تابسانم  

 ci sala هدیتارافم ندیداعسرد لنت pin اب رتسوآ

 كس !Jaye bing : زد هافکمتاد ور ینح هلوا ندننروص

Bleهنمراروباو ایرتسوآ نایمهراقیچ لام هدنرانامل  
 دح Gade یهدنلو یحهلسهللوا قفر يلهرز ررب

 لباقم اکو . رویرتسوک یتکیدادبا زواج كفورعم
 یحهلبا هلباقم هرلنو كني رایلهرز GIGI ندرلزیاکنا

 . رودیا دورو یربخ

 یرظان هبجراخ هرتاکنا رار هليا لاوحا یکوب
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 فو هتمج رکید اینات كفو رب . ردییم ضرا اب

 هدلاحو . ردقو (Clay هد dhs كنصبصح و

 هدعاسم هنسلروک كراقعو یضاراهنمان تاسومیک و
 یدسافمو تالکشم Clad هادم هدنروص ییدلدبا

 . ردب رهصبصخ كرلنلوا رومشلا بولسم كماعا كاردا

 دام هنسدنک ,نکیا نجاتسبم قرصتم هی pal یشارآ
 هدا فقو كرهروک ههبرختانسوم ییخارا نالوا

 . ردندروما Skew نا مدع كنملس

 هدنشافع قلو تبارع هدعضاوم دوقع ررحم

 ندقاع نفرط هک ردشعلوا لوق هدنلود یه . رولو

 قماملوب HE هنناوقو كماعا لالخا یتکلع شیاسآ

 کما ترمشاسم هالواةمو oy te ولردیه هل بط رش

 . ردراک رد یراتیحالص
 ك:لاهاو عنه یهنسک ندداحما ىدوقع و

 فو اب نوا ثكيارا-ع

 2 ردق 9 gra S ENUF رعت هنر هیصخیش قوقح

 دشا هدهاشم ترضم هددوقع (uae تموکح « توا

 . رولدا منه geal كنیواعد قلعتم اکآ هدریدقت
ale Skیتساوعد هعضاوم » هب یلاها تموکح  

 . رولس هد « ردعون# ماکح ندعاتسا

 en es ندنناراد هصح هک pre لاوما « ررحم

 هصح هاس هطساو یلررح تالواق» هلس هسالوا یساضر

 یداحا لوصا كنلدا حس هرادهصح ES كى هلىلق ۱

 5 ردشعا اعدا ینک ودنا دی ال ۱

 یا هیلکلاب ندهیعرش ماکحا كنسيدنک یماعداو ۱

 یجتربیعرکی كننساسا نوناق یکی یدشسا تلالد هنغیدلوا

 eee EEE . رولبا تلالد ay لفاغ Ao ندنسهدام

 ۲۷۰۳۲ — 41 ی

 - اشاراو باکترا Le Jo gale واقاخ Fo « ررحم
 ندنرافدلواشملبا شیوشت یدوۆ یالوطندنو وندنرل

ofرویدیا  Fl poo HTكتبانج میظع  Jebرالکد  
 IP ینرلدکل Spal یوعد هنملع هسیا

hun}کک ندک  

Gilاذکهو یجنجوا و  Fro talsثانسادبا نهر  

 رولبا اعدا ی انسحم

 سحو نهر لباقم ie WT كادر لامر

 كنسح ق- ی هدلاملک كناد یلواهدکدلدیا تفقوو

 ثنهری هدەلعو شامهوشود geal yl ثعا هللالخا

 e كشكمو شااق هناکس هلکلاب ندنماکحا

 . 94( نی ییادلوا ش هام"

 EEN عیب ءافو یلوصا نیهرت كکالما مکه تن
 . زداوعدر لهج نع یسلیااعدا یک (gu فقوتم

 كنسادنابلق کلم dane كنسهراحاكققو « ورم

 نا هءریطم تس رش dil اطدا ی زاوح ع

 نهر هشادر كلمر « ر رحم

 هناراک هطفس قحهلوا cob هملق تولتو « روینلو

lsك۹ سردنم فاقواو دارا  (gO)هدارا هدنقح  
 . رولیا رکذ یتیدنلو

 فاقوا و زالوا سردنم هدتفو رب چه فاقوا

 هفاک . abl guid هدارااب یراهل by pte كيهحبح
 Ort dey تاسنا مزاولو ندروما ما فو هدعاارش

 . (pats دع

Hate: لام راد تاموسرو را شغا eure 

 ى ندا ضرف یو . روبلبا اعدا یتیدللوا

  BOS Calامام روما رادمکح . ردرالوا ربخ

 قرهلوا ترجاو هدنپاقم یلاغتشا هلبا  GETفارسا الب

 هلصا ۰ رولمالا ندلالا تد یتسهافک رادقم ریذبت الو
 چیه  tyهغلآ  Geیک ینیدلوا  Seهنکیر

We كول فف SLIT 339 یتحالص Fo کمرو 

  blakتب  alllداوا ندروما تابجاو یسلدا هداعا -
  ghtهصوت ےک دوا نوسلوا ءرکص ندنو ار رخ
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۷۰۵ - as? 
 هنراتمدخ هدنماکنه یراتفالخ رکب یا تر ضح

 رب Sle Mew طقف شمام ci ندلاملا تب لباقم
geوا هدنسا نتا یافوو شملیا لامعتسا  geهلامتس  

 . ردشملبا ما هبهشناع یسهدوعسم هعرک یتسملیا هداعا
 نالوا قفوم هعیسوت ردق هقرش یاصقا کلم

 - تس هدالباقم یمدخ نالوا هب هه اع روما رع ترضح

 . ردشل آ هيمو شورغ شب زکلاب ندل٣لا
 ترضح هدنکیدک هتفالخ ماقم 7 زعلادبع نب رمت

 یملآ ترجا هیافکو بسانم رادقم ندلام ow یک رم
 یلام كرمت » هدنیدنلوا هدافا هتسیدنک نتحلوا راح

 رادقم هسا 2 (Sw روم {al ندلام تب یدعو

 ,یدتساعاتما ندقلآ ترجا dyes « ردراو bo هبافک
 هدنهاکتمافا بقاعتم GOOF هتفالخ ماقم هبلا راشم

 در هلالا تس یتسهفاک هسدا راو تور و لاوما ردق ه

 یجنکیا رب نوجا كمردشکد ین روشهماجو "شملیا
Susشاملو كلام  GH! . 

 قوجر قرەلوا Sl كناشاپ بوغآ ررح
 wry) pial طض ند فرط هصاخ هسزخ یخارا

 ردقو . 294( ule یتتهداعا هلام ow كلود ناسلا

 هتفالخ سومانو هعرشو قحوش هدنجا رلهطسفس

bb 5a! yeیداعسو فرش كراهاشداب .زرو دبا فداصت  

“KLراخدا هسفو . ردهدنسل اعت كئامو هدنش رومعم  

 daw هدنلوپ GIF هرحاتر 6 ردلکد هدناماسو تورث

 ندنترص ییاها كيهفیلخرب اما روشیقاب یسملیا تور

 . رددیال یملیا یربت ندقمردلوط ینسهنیزخ
 tie sll کیدا وشراق هتفالخ WEL بوغآ

 . ردمزال یسملبا تعراسم ههلازا كنیملسم

 (Bas ندنترص ارقف لاها salle dill تب

 ززملادبع نب رم - ندهشیزخ یارس نانلو OF ی
 لاءلالاع ماقم abl تعراسم هک اهداعا هلالا ow - یک

gal Geرت هدنرظن همالسا لاها نویلم زوب  
 . ردمزال كما

Plo, 
 كياشیذ ی  ۰ lark ole ۰هسخ یاتفلخ

v=? یرلکد | راع ۰ bach Asi تدسدق 

Lal ماطح e كماسا تداعس ماقموا ‘ ندرل.ث 

Jeolكناملع نو هدنصوصخ قمشلاح هنتي وصم ندن  

gral feرتسوک تلاعفو تربغ كياوه و ند تارا  - 

  ردمزال یرلم

 he مس

 هطخ
۰ 

 ثسب هلیدادعتسا قاوا OLS هیرا_:هو قراشم
 لئا هدنمظع تدشت كنك الول دوسر تاذ نالیروس
 ندءیهاظط بایساو طئاسو lace تاقیفوت یرلودلوا

 تلاسر ناسا بذع ناز « بس ىلج لا . رداکد یلاخ

dalyردب  . 

 هشرابلاع منع ۰ (be SIs ندنرلهءنس تر
 فداصم هجانمو عئاوم اباد هدنکم . یدبا لکد دعاسم

 SF یتسعانجا عقوم یدنک كمالسا dn یبلوا

 ینیدنلوب هدنجابتحا ترصو ale ردق هجناهدیا
 نامز یکیدتبا LEN SLA Lo wh بونوشود
 دعاسمو ينا Cawley ها She ج راخ لوا كلا

lilyردراثمروس لقمتی رکف یهو راضحا . 
GILLهشح كنيماسم یرانواه رفس  GNFو 6  

 زاجلایذ « هنج . ظاکع هنسره Se oly هللا دصقم

 هدنسلاوح و Sa نوجا جح و هدهنعه مساوم ۳3

Oa Aly! onic ybقیبطت كنللاع روصت وش ینالوط  

 ب طبع قفاوم لا نیمز دعاتسم كا دنيا یسبرجت
 . یدبا قحهلوا &

 (Shs تاقالم oF اوم ندع جاحح
oleleردراک ڏن ناباش « هدم لها هصاخاب هدننابم  . 

byیکهدهنیدم  Lela!هلا تاعفد ندنراوشموق  



 قحا نايب

 یرلق هلوا شمشل آ ark تعب ماپ یرلکدهکید
 سحیم یالوف كب ندهینس تب و تاقالم نوجما
 هدنراناقالم یاننا كتلاسر ٌهطخ نارمکح . ردراشلوا

 لامتسا نوجا دوغ یارجا هدنرزوا یرادحاصم وش

Ses!قارط ىلع ءتوقو كلا  alaeیدیا نقلت  : 

 ندیدم Jal لوا هنس چوا ندیرهنس ترجم

 ۸ ردشاک تسار هدهمقعلا ةر هناد یلآ

 ەدنسەن ص یرایمابالادبس Sole تو تاقالم

 اهد 6 SV نوا هدناقالم لح هنسیسهربا كرهرتسوکر ثأت

goa slشع هنس  Gl96 شلوا رضاح تاذ  SSهس  
 Me نالک هعوقو یقو هحک طقف هدعقوم نبع هنس

Se ssتعس دقعهب  ages۴ ردشعل هش هلا تعاطا  

 هدهرکم كرک هدطشنم رک ) هروک هعقاو دقع

 «رلکجهدبا قافتا هدنرانامز رسی كرك رسع كرك تعاطا
ylیہ فورعلاب  esacمهو لاح مه هدنصوصخ  

 قح E OLY dag هدنل و هلا ءرلقجهنلو لد

 ى راکج همکح لا نداحو ترصن aah» وس

 ید (رلکجهلبا هعفادمو عنم ی SEA لهاو یراسفن

tueهر نت  ce dali yo otsصا  gleهرات  

 . یدلک هلکشر هداشک هلو SMS I و هدامآ

 هلن. توعوو تبشت روو و
aurهدنیقفوم یهدنناحفص  hes fe helیرہظا » 

GF)صوصخ هن رایدنک یرلیدنک یتسهیلاع تایسح  
 هدوا هکردبرامتا نیقلتو هجرت Joie تقالط نالوا
 . .Gri As هاطخ 9 هبطخ

 بلط كيهسدم Jal Gli هلکنو زکلاب شيا

 هع ُةلایضر ری نب بعصم نداکم هنب رزوا یتوعدو
 قموقوا نآ رق ههندم Jal . هفیظو . رد شلردنوک

 CHEM كمر کوا ین رلهشد تاب رورض «قعوفوا و
 یهمالسا تبع داوس بول آ همالسا ضف اضف راد

 واردره Aig shail تیمج هدهنیدم . یدیا كما رشکت
coleراکفا هروکهنالباعوا قرلوا نابهکن  SF Lary 

 ۷۰9 — دز
- 

 سح هدقل روا قرەاشقوا

 ۰ یدا A> o\ jesse عیسوت هل روص وش

 ی دادعتسا مال سا نانلوا

 N pai هلرابلسارسا نامزوا ربع نم بعصم بانج
deهدهتفه  Cheeیدروک ی ثیدلوا یرل:دابع مو رر . 

 aoe لک ةف نوسمتج ًامو دوہال نا ) هلیناوخا نیملسم
 43 oot by لعحالف ف كلذ Je ىرا_صاللو ماا

 موو یدللو هدنسهر See ) هرکشنو ais هللا کف

 یس (هورعلا مو ) كيهتفه هرزوا قلوا نیملسم تدابع
 اورظناف دما اما ) بودبا راسفتسا ندهینس هتعو رایتخا
 ءاسن اومجاف مهبل ay Jb orld رهج یذلا مولا

TE!لام اذاف  Llنع  esetلاىلا اون رقتف  
Cesیدلآ ردا لاا تار . 

lle olyهج هنده « نوک یکیدلیافبرهتو نیبعت  
 فداصم هب ( هورعلامو ) نالوا هدقملناط یرنده وا

 A ردشمقح

 تعاحر یسوا؛یحرزح كرانو dar كلبا هدلاع

 یدبا یزام ar یراقدلق vr de برق هلبا نیملسم

Lo Gebلا یر ةرارز نی دعسا ندما رک راصناو  
 .ردشم ر hs بع هم sok شموفوا هنع

clesمتو هو لکشر هدر نکد هن وکو ا كتاطخو  

oteسف نکیا قوب  Soe Vlیتیهاو موزا  dre 
asstتفص [رابتعا ندا  rlyکمشکد  Gosh . 

 .. ردراشمامنا هلاقا ینهدقمنم تعيب . مارک راصنا
 هب هبعاللسا dorky هکدتک ه راصنا Cane سکعلاب

GYتاذ هرکص مارک باح ا موم هکوا هرزوا قلوا  
 تعنع هب هسط de ندا ۰ رلشعا ترجم یمایالادس

 ةد هللا LS كردبا فداصت ater مول یراتاصاومو
 ۔هفرش Abad رومشم هدنسیداو el gly هدنسارا هرونم
 ةصوت ءادتالاب هلن | هاو At د i239 دارا یر

 داوم هدنتعس هبقعو افا هلتحاصف لاک یصوصخ یوق

 راطخا كندهع ( رسلاو رسعلاىف هقفللاو ) ندهبساسا



yeu هی 

CLAهلراهرقف رتادتم  Galesرایدلبا اماو ماعا . 

 هنرزوا رارساو Me KS هبطخو dar هتشبا

 . ردشلدیا مبرشتو سس دورسم لاونم ر

 رارساوللع هدنابوتکم یک تاک ز جح تالص موص
eeروما فرع  رانایمهلل وا نسل و تشک زونه  

 Ci تلعو هجو رلرولوب هدلاحرب ترابع ندهبدیمت

ahsهرزوا  ol OW Fo TFی ره رارساو  subs 

 ققحمیندلوا تفاظن درح كتمكحو باس هداسءو ءوضو

 يمهل دنا اعدا ینیدلواهبج كلذك هدموص ردلکد عواعقمو

 رانو یر كرارساو Se نانا و عن رشت اهبام § 545 وش

ohاح  Sey, 

 dle glee یم«ءطخ هم زکلا هدننام تابحاو

 هنیملسم عفانم ess] هدند صا وک الالع jake هد

 جاصن wr — لع هتحصن هدهوند تاصوصخ دی اع

 . ردنوجما قلوا یثرب یک ید نیمز ههی-ایس
 لتیدوبع ناسل كياطخوب « GALE هکءدنروصر

 . راردروح dis gh ی راتقد عمس هنسانعم نانلوا نیقلت

 تنس بوالشاب ندنمهسم رده oddly هتشیا

 هب یهلا صا هرخالاب یالوط ندنتسهاو !Ow لوح هب هماع)

 لیهطخو dar نالآ یسهجرد بوجو هلسوف نارتتا

Sosy:ییدملدواوا كعبرشت ساساو هجو  st 

 راکذفا رشت کیدو !SN انتعاو تفد هساساوا

 لوذع یک تادوطع دنا Dezel Cat یا
 راکا راکفا jee یانه.هدرادوک gin هو طار

sll Goals!راشیا مہم ہدتباطخ ماقم وا ۰ نیملسم  

 . ردراشمر

 ۰ هدننامز رایسارع هلرابوماو هدمالسا لوا ردص

 لاح oles رام هدنماا برص كولم یک هرکص

 راهطخ هجناک هزبو شمع یزبخ هرکص رایدیا هدتیلاعف
Ayu:كينام هسیاوو شملیا راصتقا هبهضحم ةحبسست  

 راصتوا هدندنع dim ol نوجا كنو Ge بولوا ینهوا

 . ردشعلوا دع هورکم

 ق ا نايب

 که دتما She زمغیدنلو شمشود ردق هدمش

 ون وا هدناهذا هدهلدست كياو یغیدلوا بس كتمص

 دعبامیف gel بودیا هظحالم ینکیدلک هلو. صح یقلقوش
 یزهدنکو كما داشراو قوس هنکلعو تلم عفانم

 مزال - قمریدنلو رصیتءو سحنم یشراق هلامخا یہ
 عضو adie AP ناهذا نوا كيو ردقود همش هک هسا

 یرلکحهدبا هدلا كراناوشود یتسهراح قیاقح یاقلاو

ls Lilyهلراظعاو « جح مسوم هلا تاعوبطم  

 ۰ راو راسطخ

 sit نسح و یتمدخ هدر یه كياعوطم الوا

 ینح هبمهلوت لو زونه هنل ولح هدرلهرشط هدهسلا مولعم

 . ردقوح هدنتسن ناسکس هدزو هیاقهد لفاحم

 Nite رصانع اكو هادارفا كرك هدزمیتلم كاذک

 ثاعطق هبا مزال هجرد ه .. مزال ىداحتا كەر

 هد توخا یهدنمارا abl مالسا لها Wy هدورتاس

 نەما سیسأت هصوصحم تبسان» رب Vash یسهطبار
gs! osوک کا ردو  ass! yید نمهمشااح  

 فلت هنسیه Yoodad Clabes هداکو .. مزال هحردوا

Brel olyجح سوم نالوا هدکمررتک هزهاکبلق  

 tosh je بند تار pus bles هبحاصم « فیرش
 . ردکچ هلیهلوا قیبطت عقوم دعاسم كا

  Lelyاسو لجا هدنصوصخ غالب یخد رایدنفا -

 ردندزمطآ  QaSoe pth Lo yaadهک راورایدنفامولعهینط
  Glogs oleرانو یلصا ینهدعاوخ ناهذا یهدننابرا

 ظاقا  dalyرلکجهدبا .. ۱
 سدقم الصا هرکید Lily هحنلک las_\<» 9 هبطخ

 . ردلکد

 . مرولو هدتدودحو تیلمهم Jey زیکنا
  «absهالتخا یو لا طارص هک مادام ۳

 یموزا  coleهشد كلاهم یرلنا و رک ذب هنیماسم
 عورشم دصقم ر یک ریذحو عنم ندنرهوید و

 فسا ةسا OY یتیدلوا دعاتسم اذه

 هدیدمش یکینیداوا هدبضام .ردشلدبا عیرشآ هنرزوا |



 , oJندعفانم کج هل هبل رضاح  Oyeمهیا هدافتسا ..

 .. مع نوتب هکمرویتسیا كعد

 وا هروڪ هزمتمجمو تيزک یهدنرظن مالا
 رادنومضم هرزوا نو بولسا ر بسا 4 رمتفص

 ءرلاوه یدجو تمیق .۰. نوسنلوا میظنت راهبطخ
 بوشیراق  OFهرکص ..نوسلدیا هدینت نوا قمالوا

 ماقم وا یتحصاو ظعو ون كتما  Sailsتراطع £9 -

  errsدتسیا كمهلکید هللا لوبقعمس ندننفا  F؛بیطخ

 نوسنلو دودعم ندتما راکا هدزارب .

itهدنادىم زاشخا  

 داعس فسو

 قر
aml ( ) 

asقوش كيب یک مزب نوکوب ؛ كیا نایسن  
A. cabكسدارفا تامر نالواقاتشم ه قرت هلن ناح  

 هوطخر EAS تادهاشمی اک اوتاروصت «لکد

 ندنلابخ هلس كنان هلوک نابالوا ردتقم هقوس یرابا

dye «HEیکیا رب  Gale patیسرب  abl؛نربک  
 jhe قعاصوا « قلورو و هلتعجام هلئاسو ولرد كی

 هحتءارزو ترا .هحتعاصو تفرعم هللربغو منم رب

Sekرشا  Gibمدان هاصعتسا  aieطئاسو  
 ندا لامکتسا یسهل هنا راو تداعسو تقنفم

 . زىلا اط ادنقم هدنراب .هدنوکو GF ناهج

 SP gb اهدو gelbs ida Out مدقا یروصو

 . زا یلمهلا یتلت هند هضیرفر هسا مزال كمهلوس
  pleداراو دادعت ینمهرخاف  Cols aIهديا -

MIT هدنلامقا ءرود Sel هدنلاح» Sol قرش «كج 
 ضرفرادیاب هدنرود تلاهجو تشحو یسا وا ہد نع

  Bohكب قەسرولوا  SITقرش ه نوکو
  Slرد غ يلوا بغ هدهو قرش .  hhداوص

Woy — هر 

Soe a ee 
 یک ییدد لزعدا رزور . ردمظع كب تابالقا

 هللا نفرون به یر ام نوت حضاو
 ردهقش هقش نامز یدمش نامز لوا

Acid هب ن وکو ¥, ینهحضا و تقمةح و ام و 

  gleهلبا <

 راقوط ندقرمش  We tlتفرعم رهم مد

 ردهقشب هقشب نامز و « نا ییناش وا یدمش

 زریلس هدما فارتعاو نام هدهدیژرظ .
 كناپوروا  OVE TLكيرغ «ضارعا ندنتفرعمو

 مز انغتسا ندشناعاتخا عیادب ناریدشاق یرازوکوا
 ردیلامالوا و زامالوا لباق هلتروص رب چبه نوجا .

 تمکح صوصخاب  da Hel “Abbeهدنسهزاد تمکح واو

lady تدالح نالوا ضویف لئانو لاک بایش رور 

Ela هتیرایستنم . زما زوج Weel Jey aby هما 

lets ینکلاس ؛ندبا dae و ge dj ؛ییالخا مراکم 

Vale نوکو نوجما de بلاط هلا انا هتاضف باستک | 

 ؛لکد هایوروا نالوا هدنمکح نمهلعرب  dieیاصقا
 + صا یتحابس هقر  alند ر  hel Seleهدرولوا

 تمکح .؟ را هرت سوک اضر هتلاهجو تلفغرب هلبوا

 مزي هدتقبقح تفرعم و  teleكلم « زلام شما غوا

 ذخا قهسرولو هدر رروک هدورت . ردزمنع

 هضافتساو  gelطرش وش . زرومأم  ۰ Sahlهدما لوا
Sobel نمضت كتفرعم ۰ یغیدلوا كعد ه كتمكح 

 یانعم ? sodتفصو دعابت ندنسهرناد تیام ؛ یلهملس

  Yale “docuز یا درج . alوا . موحيم

 نحعاش رور تیم :

 هنازرف سان تبحر

 هباکن رف شدنج زامایاب

 نس هک یماور هيد تیئدم
 ؟ نخ سەز یهو راک هزیه نسالوا



 ۲۷۰۸ - های

 كنرف تانسح مزال هزب
 ۰٩ كنن daly نشفل یگزال هقول

 ریصاو كاب هعالوا لقع مج
 ر ونت PWS كب یزوک

 ررو-ھت لزوک هن یمه ثحوب « یصفوب هلب تب
chal. orlانتم هکط ندو  Baeنیر  

 هبلط هجرازو هنس یه هایوروآ ندنرلدمتم هاراجنک
 هنرلعا لمکت هدنسهمشیه كنراعمو نوف ۰ مردن وک

 ناشناهذا هک راو ردقوش . زب یلاملوب هدنربغ AY لا
 SVE یابلع LS WT قمحاص gry تلیضف مخت
 كا هدهلت_سم میمون كمرتسوک یرالو نالوا لصوم

 . ز یلم هما نایسن ینغیدلوا نمهفیظو یجنرب
 GIs قوح زا یرطف دادعتسا و تقلخ رارسا

 هلا هظحالمرب ینزج كپ یې دب كي هدوک ءراندیا
 تل sab هک ردتفکرت (Sate ow رد د کھ

 دعاسم تباغ هلو لوبق یبشره دیو كين بابشو
 نارقا كرک جنکرب .قحوحر + ردرهرود دعتسهو

 .یعاضوا كراكو یفیدنلوت vale I Teli وا و

 صوصخاب .رتساا Hel دیلق و ردبا دیلق برثک ۱ یلاعفا

 هلراقحوچ ؛رابش یکی کی 04( بلج یتقد رظن ءیتبح
 RASS NEV و سوه رب یدارا ریغ هدراجنک
 رابتخای ؛كناکرحو (clos ییدتسیا chet لئع و دیلقت

 انا نوجا یسیدنک كنالماعمو لاعفا Sahl لیام

 ینکج هلبهدبا جاتنا یررضرب لصن ابو ینهدنافرب یک
 لابقتسا نانل y هدنسوا .ردزجام یيسط ندهک ley لفات

dooیرغوط ین  dyقوس  DEلئاضف هنب رایدنک  
 زونه .كملبا هارا رللاثم لزوک لزوک te ههبناسنا

 ین راسح تیلمو ینتبمنطو هدنراذهذ ناالشاب هفاشکنا

 rst TH یانعم Gr لیاج لولدم ؛قمریدنابوا
 ?rote «هسدلاو «هیاملعلضافا ثمر دل هلبل اکو هلیقح
 هجوتم ar بابرا نالو یناستا هناعوبطم « هراملعم

 ae Al كف اظو ere هسا سنا هدهم . ردهفیظورپ
 سس تست سس ee ee یک ام اف بام هرم ار سا

shot 
oe شادا رود As Leics كب هدهلئ-سم و نالوا 

 لا .اطخر كجوك كلا ارز . ردمزال  pSضرف
 جاتنا قرنضهرب كور كب هلهاسمو لوهذ رثا رب نایدا

۰ eo 

  Seناملسم ر هنکوا لنمز .  Bleyیحنک

 دعو بیست كتنا فلت و ندلاو هک اهرتک ۳۱
 لوا ڭا قرهلوایسهح  Lesلیصح  ablیتادلوا فلكم

 زا كب شک اب نالاب هدنقح یسادابم كنهداقتعا لئاسم
UP وب « هد ةع فعض . شملم هشدیا تامولعمر 

 هنتیلم « هلم . شمشلکوک هدننلق هدنسوا اهد شهدم

 نوت « یامز نوت . بیرق اک | ناه هدیایتکم دناع
 زونه ی رغ  5-6 Pliny Laeلوا ردتقم

 هدنسر  Alمولع . شملیا رصح هنلیصحم هینجا

 نونفو  Aubوا یسهفاک هسا شمل هدا باستک | هن

 ا تام ش . یاد هد كن . ستفم ندراذخأم

 یللب  Jtهدلوب رب مافتنم كب یعبط . بسقنم هنچاقر

  Siskel ialكجهلس هند یلک هدنقح لئاسمو سورد

 هدندزن . كلام هبهطاحا رب ! » Gre AKG«ندا-دنالا
hale Spey تلود ون هحنلبجا ety ندهسنارف 

 یک هل « ین راقداضوا هنابالقنا و تالوحت یکه "ةرادا
 هلامآ  ailهدلوب هن اهدو  SUSدنلوب یعاسو دعتسم -

 فارطالاب هللدبهع و درس هرات یوقلئالد یراق
 اکح  os! aهدنلخاد یرالاع وا . رويل  >» oweوا

PAE ۰ هلسضام یک شهاشاب Ky هلراناسنا 

 .دراشمز هو رول لزوک ردقوا هللاقتسا 0
  S gineدرس راهعلاطم نکنر و  Toy blنکرلکید

  5535و  Webelكم« | تربح رامطا هنسهحردوا

sesh thy یربدراتس هجرازو . زامالوا لباق 

  synراراب هجراتلود و  oo ADنایروکیرلقلراک !دف

PEN تفو Galt eo كیهیملعو» UL لار 
  onsردق ههشراو هنسهطقرب هدرخ كا . هدنرطاخ

 زکلاب . طوبضم هجنسیدنک یرللح هجرت هدكنسیه



Sok 
 هدهلئسمرب  hee.هدنما لهجر نرد كب هد مه . راو

 و مالعا نالوا شخف رش همالسا ردص  abl«ندلاحر

 «نعرلحاف الثم ؛رظن فرص ندهمالسا همدقتم راودا

» ZAM dg ؛ نصرا بنوناق « نمرامیاس ناطاسب زواب 

 نمرادوعسلاوا «  ZAMEENتلود رب یرب یه یک

 كج هل هلوا فرشو رخ رادم دبالایلا نوجا تلمو

Ad gad ۰ نمرلاشاب نانس ؛ ندم لع Jeg مطاعا 
  pasیک نحرلع دن ‘ نراغار  OESك زع ادا

 كليا  Soندن راس  AKLهاک ذ و تناطف وا ۲ ربخ ش

 رب نایاش هرافسأت ًادج «نارسخرب ملا كب وب یشراق

 بای شرور هلتروصو « جاکر, هلو ؟ ردیکد نارفک
 هدنسهرا قلیلنایع « قلئاملسم dl ناسا ر شو 5
 ندرابدنک و shal ر gual تدسانم و هقالعرب هب ص هن

 ؟ ریل IG تمدخ ردق هل دناع هنللنامع « هتیهاللسا

 , هد مه .روصف و

 las و نشت هدلووا ؛روعقو هک (هیلیوس هللا فاصنا

te gbر دشن 5  Athوا هسق ود یعم  edsهتنعحدوخاب . 

 هکر دزسهمش .؟ریلکمزال قم وا داع یم هراز هلبا ومشیانعم

 ality SLabl sg) tine كيهفسوم لاوحا ولردو

 oe ۰ هتیعج « هراملعم ۰ هراب ol كاربهر
 GE همیظع تیاوئسموب ؛ردبا بنرت 058 gh « هزمیه
 هرکص gay هصالا ساساو هلع ءا . sate هرازب

aad yرظن  AAGقمامریدنل و قازوا ندنایماو  ar 

 . ردیسدقاو مدقا كف اظو بترتم

 هطاطحا هلا tres حس ربسآ oth shy» لاح

 عدد نوما راتلود نالو هدلاعشا فسا or gay لابم

 ردقو . ردز اح تما كو كب wo delay رصع

 هل !dred داعصا هلاقاو JE جرادم یاودر نامزرب

we)كب هدهلالحمضاو رایدا کرد ین علت هديا  

 OR زهرا دعموا دنا Sy CO یالوق
 تلزم یالعا ا هل |زعلود «یی plat او ۳ ؛نامزر

 : یهوکشو

Aهد رب دن یلدا 2 روصقر كو  

 هدهنقدنلو ه هدنشل و روصترب Ges هل رکف

reرهن  

 .ءادلسب یلمارب :Qh هناسی دقت یکی اوا لئان adore تایقرت
 the gat لمار واردوا ۰ كنبشت روصترب لوا هدزوس
 رابتکم قوجرب ندفنصیه هرزوا قلوا للد هدوجو

 یس ادار ماظن: هز ونه Bre‘ 1 كدا داش در

ole!»نوجا دواى کس تیالود رح — هدر رز - 

 1 قدردراو هت Jae 90 كعا E کم یدادعا

Laeقعادلآ یلخ  . Latناردناصوا ءدبراکلموا  
 هب یی ندکی SB yay شیاتسو JE ؛ هرلاعد هدیباخ
 یزعاصقوهولا . یزعالو نوجماقمالرضاح نیمز رر

Als Seیر  wer nsقدقارب زسبتکم  ! 
 هدقعاذلآ هدیعدنک هجراهنس هژلمراتفرعم ی هدلوو

 هدایزاهد هنوک ندنوک ۱ (HE زاربا Bole كوب كب

 فراعم راونا یزمنطو یللاوز نالوا بارخو ناشیرب

 ندشاب كرەەز هللا SVE لالجا date » هلتلبضفو

 تفرعم هضور رب رظانم یتشم « تداعس رازلک ر هشاب

aeقوشرب دد نوک هو ! یالها 5  
 امو Goldie هلنمراتکم ىلاعو !QU. Gla هلکلامو

 هنالکشم چیه هدنکر ادن as سه al دیازت ًامویف
 ۰ ندکعد نر دشن هب ake كاب \se. 4ac فداصا -

 BES ندکعا نابع لم یعدا کنگ تغار

 (۱)هلنمهااوج قر سوهو sales تمهو !قدملقص

 : ز لا فار2۶۱ یت

 !هدلاعو نیس رت سای hale یهماتداهش »

 al ردشک ود ەراحشازىسەوىم هدر یدمش فراعم

 همت تکه ۱ هسراله نوکر gr ۽ هنت كنت

 هتاغر Apa os! SE هدیراناسنا شمامشالفا

 1 قدلوا لصاو

 : یوک یرقم

sr 

 وة ہةح

 راویدعبام

 پیدا یلیلخ

 هبعرش تسایس
۳ 

 <i يک تلادع ۰ تاواسم و



 Hot ۲۱۰ — هفیج
 لاح شما دلو کی هد تاصوصخ جمدنم ی نم

 تاقوس ha ny me کلب بویلوا رايش هد وفط
daubانعم ر هقشاب ندنسهحش هبناسقن ضاماو  

 هرءزا ین LG هلفاستعاو تاددعت عاونا ناممهلبررو

 هدهرص ینیدناقلاح هدنجما Lbs] یابرد رب كياسد

 شما رشت Galle راکفا وا تیمالسا نالوا سرددم

 یفدلوا كد هن تیرحو تلادعو تاواسم هدا وو
Ftقردلشالک آ  OAS siرومط هدزرس هدععاجا  

 حور بولوا عفدنم هلهجو و همامالام تافاستعا نالوا

 كب هیعامجا تیعج نیم نید دعاوف ندا رئثأت ردق هرشب
 . یدبا شمتاط Nae مظان ربو هیقیقح وق رب

 هبمالسا تمیرش كنبرافلوم bya sl ضعب هچرک
 فده هنناضارتعا عوبسشم هللا ale) OL یهدنقح

 لدغ رظن یراناسنا ةفاک اض تعیرش هدهسا شعلوا

odd gingیواسم تهحهزآ  Co gbرمفم  Jase 

 هنانتدم ردق واو شما UL یهسک هدتناقحو
 ظوحلم ییایحا re ردق هرذ هدرلنو هکردشعلوب هدرل صا

 ۰ ردلکد

 هنتم دعاوقوا نالوا هار تاده سوناف هتشبا

Cheهلرهبهروت هدنجما هبعاتجا  ptsاضوا هلزازآ یت - 
Geesرظن هدیره میک مئارج دعته « عبطلاید  

 دعاوق یخ ر یخد هدیاب وب ندشردع وط رود ندتفد

 تکرح قببطت هنماکحا طقف . ردشملیا عضو هالداع

 كتام رب ۰ !ly Hoon لیکشت همتختم aby رب

oleهدنکلام رانلود ندننحهلوا ًارظن هنسهبعاججا  

 ندنرکیدک, عیطااب هیصوصخو هیمومت نیناوق یراج
 . ردفلتخم هدنکلام رلود ازج نوناق الثم . ردلقرف

 تشه نالوا fel دصقم ندروک ذم Os ale طقف

 ندنکح هشل ر هدنسهطق able gall كيه-.ءامحا

 . ردقو تواههدیاب و

 هليا قیبطت dha ge نسح ینیاوف . دصقم لصا
 هرطاخ هسقو . ردکعا ارجا qld یتلادع مزال

 ۰ تعهد تمفتم تمرح هنلاصا تاجر
Galeهیوناق دعاوق نالوا كج هلبدبا  Fileهدتکلع  

 هب نوسللو هسرونا» هدلکش هنو نوسلوا هسرولوا

 یقوقح كيهرشب تايه هد« ,تمدخ ههبعامجا تایقرت

MGدوصقم ندنوناق کلب . رول هل اص شا هاقوو  
 جره or 4 | دادنتسا رب یک تاواسم ۰ تلادع نالوا

 هقوقح رکو ازج AT هکوبلاح ۰ رولوا شادیا جو
 ۳۳ او spo تلادع یایس هدمکح یقلعتم

 تبنآ هن SoTL che وا هبعانجا ob هسنمرتسوک
 ؟ رولسهبلکی تمدخ هن

 رظن اتا ضع هددادتسا قیاس رود هتشبا

 هفوقح tle a Saye هد هلطرش قعوط هدانتعا

JICشاروک یلاظم قوج كب  Jae gry 
 oS ةىرجما هلس ندنسوف كنسشعب تناقحو

 : A ردشمهمهدیا تراسح

 روصت تیانج ٌهمکحرب اضرف ؟ رولیبهدیا لصان
 هنسهلادنص تانج یمهفظو Gye ۱ نوسنلوا

 یلعاق كلتف نانلوا دانسا هدلاح یه یمهنم ر شمروطوا
chرادم هّیمطل یهینادجو تعا-ق هکولو رولو  

Goals!نوسملو هراما و لبلد ر  . 

 هطبا-ض نایلوا یرافوقو الصا هبهنوناق قباقد
Jy galeرارف كاج موزل و هلبرلهفرو ط.ض ك  

co palentea 9اب راو  ! 

 هسقا و hy لئالد قرهراقبج Lie ر ندرلنآ

Wadiیرارق تیمرحرب هللا  Sigs SFظولظح  
 ندشلادع ؟ رولواز یمربخ هارلهمکح هلو هسرولوا

 ؟ رونل وا یمسنما

 eile هدعاقون هدلاح ینیدلوا hel تمذ تثار
nalهاردبا  co SS؛لصا  SGهننهذ ینسهنانکشنزناق  

yeقهراتروق یعوصهمر ندنلا كتبانج سیر,  
 ؟ رولوا یملباق

 ۲! شوقا هننافرع هنماع كنساسور aby سوسفا



Hot 

 ماتظنو عرش فالخ  Nd! olsهتروصر و

BE رب كلاوع هللا داعصا هعقوم GY لا ی رایدنک 

Body) نامارخ هدلاحرب روغ جنس هقاذ یک یسنات 

  Olayبحاصرب ناشود هنسهچ كرابموم "یعدمضمب
 عدا یتیمرجم قترآ تیح ! giraةفادم نکرولیب

Salta’ Ay سل رول هلو د 
i. eon $y ow! salردوا وا. ریس  

Caeفداصت هرامکح قوج كلسلا  pathقوح  

 یمهیقیقحت Che نویسیزکنا هکمدروک یهمانج تامالعا
T gilهدنروخ رردک  ALEشلآ یتفص مرجم  

 هن راتذا هل (stolen تاقیقح هدنقح تیم بابرا

 یا رانبزح دایرف ین رلهناموصعمیادص شلدیارلهجنکشا
 اعدا رون هللا لاثم چاقرب . رد_شمالوا هلس نایلکید

 قمالوا بجوم یاهذا شید هدهسیا یالوق كپ

 مروسدیا رظفرص نوجا

 ماقم رب كرلموكحوب نالوا مطقنم یرادبما هتشيا

 هکیدشلاق یراماحرتسا ین راصیلخم هلبا لاح لظآ هسدقم

 ندنحور GLAI كرلنا ! توا ! Cum gl هاکرد هدوا

 . یدروساک یرلادص « يتشاا هلا ىلا و »

 لکد SE Le» لیقو (S54 ديما یدمش

 هوناقو عرش كنلم . قجهلوا سردنم !اظم لک ایه

dleیرلما  ool selیعدمو ماکح " oun gh 

 ضف « تااردو رادتفا « تام . ردشمالاق یحایتحا

 یعومع یعدم و ماکح كلام هادجو Se ندضوعو

een 
 یک ینیدلوا یسهعومت راعشا ینامالعا تیموکحم

 كلم .ET زان ل ؤا هدنسهلاشژ یر كنو یو

olesردنندع تححر یلادع . 

  reهقوقح ! datیدنا هدناحر دایر اهد .

 یسنو فرش « ینااصا usb 00 ASE هکولاح

 زکلا . ردقو Gel ندنرظن هطق هبعرش تسایس

 ‘ هکر دشم هدسو . ردمکح هلتلادع هطقن De هلدهزوک

 ۲۱ — هم

4 soem ob یسکیا كر هلبدبا مسق همسق چ وا Ke 

 معن هدب ر  oolردشفلوا لاخدا .

Fy,ماکح نالوا هده جرد  Geهدلاح ییدلس  
 075 مکح لج نع |gore S ندیااطعا مکح هفالخ

 ء هلل وشر bli cabin وسنم هدداددسا رود by هتشيا

 ۔اکح شلوا لئا هصنم ذخا هلک عا وح Ge بارا

 یاطعا هلنلادع بولوا Ue هسیا مس یحنچوا . ردرلم

 زماکح لق و هدشاس هومذم رود . ردرلتدیا &

 هرهوس یناادع هدنجما ile بهر الثم . (Gr ردا

 $ ردشوح یهو كك ا تافضلا ,carey اع

ngs 

fهداز  clesفلرش هددود> هماقا ؛ ردح » 

 iF قرهنلآ هرابتعا رظن فیعض « یوق ۰ عیضو

 تقور چیه ab هب ده و تعافشو ینکح dena | دودح

dei؛مهنل وا تابوقع  girینیدل وب رداق هرانوبو  
 كماکح ندا sole هلع یارجا Wo ge یبکع هدلاح

 . رویروس نایب یغیدلوا دورطم ندهیهلاتخر
 ون كشيرق ديز ن UU ندنزك ele یتح

 ۔ وصخ ینازاح لبطعت كفراسر GLAy هدنطب موزحم

 یر عددا paso نان دنس

 هدو بانج یلیلد تاادع لبلج هجو هن رزوا

 Aa gl تاب وقع ۱ هماسا ا ] !Gods لصاح راربعا

Jobsم وق ؟ كتسرومدا تعافش یعەن-سارجا  

 ارجا تقرس عف یرا لوا فیرش لیارسا ی
 ةماقا هنرزوا رانلوا فیعضو pte نامز ىراكدلبا

 ه اشنا مع !av .رابدلوا كالهنوجحما یرافدل و هددودح

 « مرسک ىنا هسردا تقرس همطاف مزق « هکمردیا مسق

 . ردرلشمروم

 Areca ! تاواسم ay تاادع هو | ماکح یا

 !تاواسم QU ندزس هتشاا تلادع Stal ندزس

 تموکح و هنرزوا نتتم یاساو هنالداع دعاوق یلاثماوون

 s Sole+ تموکح رب هوا , یدلک هدوجو هلضاف



۲۱۲ — alr Hol 

 تاواسم ol yl gel تلادع 5 ددا

 یماسم ریغو سم هجرلنویلیم aly حانج هدنسهاس

 (S22 لیکسشت MU رخف یدیا بوب . یدنیا عج
 ارجا Madam تیم سوم وا oul هلو !تموکح

Sucتاک اح  ! 

Hueياک طبض ازج  

 دیرف : مزاح نا

 ) هبمالسا مولع «تیمالسا نالوا تی دم سسّوم 6 تاب دم (

 یملع كالسم » املع

 هفاتخم pole هک yar هلبا هبخ رات ?doe تداهش

Graalتد دم مالسالایل8 راناسنا ندالکشت  ddim 

 تا و ع Goole tab قو رویم ندا
 . رایدبا رح ی نوتسب ندنسهیساسا تمکح كيهنناسنا

leyیراطبحم « یرامیلفا هک  Voleهايس ندمدع  

 . یدبا GAT ینلکش هاب یایغرب
 اما وا اهب ةالفلا اطق توم
 مسنلا اهبناوج ىف ۰ كلو

 یراهقاعتم Shel « یراهلسلستم لاسنا هک هدلاحرب

 نومنتخزود كتشحو تفآ نالوا تندم هسقر نوت

 QUE ناریدغاب ملاظم شتآ هفافآ « یرلناقلوو
 هحاس تفاعو روشنوط بونا ندر هدنجما یراناحبهو

lisهدلاع  . 

 تنور ءاوملاق تینا نا

 دابعلا ob ىلع "الابتخاال
 نوزفانزح ردق كجەديا عاما write یادص

 كرلهرا ج . یدا روروط ردنا لیکشت هیدامر تالتک
Be Labهلوا بایتردق هنلامعتسا هدیولوا كلام  

  هبصحش تیرح ی راهبناذ AS رص قوقح یراقدم

 یرانآ ۰ كجهیبا gully شخ FICS pal تبرح

 تأشن « كج دا هظفاح ندهناغاط تاطلستو تاضرمت

che Jae giینسهلیلج تمکح نالوا لوح هجمرایدنک  
ats Aا ا تم ی رایدنک كح هلا  

oeیرلنآ یلصاح كجهدما لاصیا هتیرش یاوصق  
 SF ین قجهراتروق ندتشح و یالب نالوا نا معخ
 CHUN دیدم یراجاتحا اک و هتشيا . یدبا تبدم

 هلاوح هنسهطقنرب یکناهیه كميلقا . Gal was كب

theزوسلد هدنهلع تشحو هسللوا  ilyتیاکش  

 نالوا نکتسم هدماسحا یاافخ . یدبا رولیدبشبا
 لک ایه كرلنو هسنلوا راظن دیدم ا هحاورا

Goa gelهلدرحم  bleزاورپ هیولع  Ayalتماط  

 Og Fl یلوزن dale كتيئدم نینزان « دایرف ندتشحو
 . یدارولبروک یرلک دبا داعصا دادمتسا WY كس

 دادمتساو تاعرضتو : هنامولظم تااکشو تما

 لاللاوذ بانج نالوا تاومس هدننررفا هنارومقم

 با.سانوس نداس بناح قرهلوا تباحا نیهر هدندزن

 لازا امظع تبدمر لفاک یاوصح كنیراتدوعسم

edie۰ یدلروس ناسحا مالسا تمعن .  

 یمیمعتوریشبت هسکیه كتمعنوب نالوا ove حور
 ضدقا تاولصلالضفا dle تادوجوم دبس نوجا

a>یدلرو تااسر روشلم هننرات  . 

 نالوا « یما ۱ ۰ Sake یرلترضح تلاسر بحاص

 عقرو عفد یتذحو تملط GAA رشن ge نوناقو

 هارهش هراناسنا . یدتبا میلعت یهیناسنا تمکح . یدلا

 یمظعا نک ر . یدرتسوک یلماکت قیرط « ییلاعت
 یلام هلبقبطت كتبندم ةمومع ماکحا نالوا هقاةنا
 .یدلرالاخدا هتتدوعسم 4( gle هرودر 6 یدمرس «یدیا

cinقوقح ۰  Mal؛ندطلست « ندضرمت  

 لوصوهداعس تابلاع تانجینامالاهباغ ءیتلوصم ندلفت

 یطا-دا یتسرس هدلماک قارط Avil تبلاعف نوجا

 . ردرابغ ندنتکوشو تنطلس كقوقح هک ردکعد
 كيآدحتم Wala موم قوقح « هبقوقح تنطلم



 ۲۱۳ — هن قم ا ناي

 دارفا Galle مولع نالوا مداخ هبهبناسنا تالمکت دارب | كنهآ هک ردمناق هلیساوا كلام هماظتناو نزاوت كنهآ

  chin gfبلافللکا ) هیمومع قوقح یسلوا رادلاخ (
 دوخ تاصارتحاو لاما كدحاو صخ# هحنسهدما

  eeتایح تفآ ید تدم ساتسا قرلوا رده

Gob ها سمتکتولوا یابرق كتشحو نالوا تساسناو 

 یدلوا .

 نوناق نالوا یهاسم هلقنوا یمل | ۰ یوا هتشیا
 نالوا یمظعا نکر هبمالسا تسادم  IBLEساسا

  ky aieتنطلس  has yimیماودو ماظتنا مابقلاهبام
 تلاد_ء 6 كنهموع هلداعم نالوا  Nilesیساب

 كترش « هنساق ةظفاع كنلادع ماکحا هقشاب ندقدلوا

  UL. OZدوصقم تمس 6 هلاکت یاوصق هاف

 هللوصو هب داعس  poleهدكي هبلاع فراعمو مولع قوحرب

 ردیملعمو سسؤم .
 هاب  deحاتفم هدم تلادع نام مه زمتندم

 .ردتفرعمو لع زونک  ATةيامرس « تدده حور نوجا
 رس  Cadeهک نوسملوا لصا . ردت دوعسم  dinلکد

 رشب عونصم لکد یک اخ  Soزجاع لکد رکف لو صحم
 شلک هدوحو هلرل هج وشود رصاق لکد شلرودب وا هل رالا

 لکد |  . padردلک | ۰ ردلدعا ردیوامس « ردیولع .

 ناهر  gabeناقرف  Jaeتمالس تاب ردناودعو
ya نامزلا مادام ردن | رق ترصح ردناح و سنا 

 كىلا .

 نالوا یا  olay cleاکس ناشولع
 اکس نآ رق نوجا لابقتسا ندکوک شما هرب

 ردو هام  as Lieكاا رەس هدکدتا نس

 بور لاق  Gashشمروتک  Sel eelاکس

ol Sy تایظعت ضرع dat كاب ناور هلیتعت 

  Slیلص زمنأشیذ  dlهبلع  Jeyنمدنفا  parهنب رات
  LEكفاك  Sola۔ السا تسدمو تابد نالوا نراد

 هلبساش هظفاحم كيهیلدع ماکحا « یهیلدع ماکحا ینهیم

 قیبطتو Ai ملعتو مهف « میمعآو رش هدنسهرآ تما

 قیرط  هزمکلسم هب یرضوط ندبغوط یسهفیظ و
 ینسهیساسا SS ذم ةفیظو زمکلسم هکردداع هب یماع

 هزمجرک نارق نوجا elon! Wel هلبقال « هلیقح

Qualرادم هنا هظفاحم كماکحاو « هنماکحا قیطتو  

 لاحر ردتقم هسودیو رشن Gale فراعمو مولع نالوا

teleقوچوب هدرصعره 6 کمری دشت  Billeي  
 ناملکتم یاملع » نیتفدم یاهقف « at ٌهذناسا

 یمهفطو دل Solus . ردفلکم هلکملبا دادءاو راصحا

voyمقتسم كا كتى رش « زمکلسم ردرلنو هدیلاجر  

 یامظع «نویقوقح هلجا ردکلاسلا fet ردا ماکت هارهش

 . ردکلام هئویساس ches رف بابرا

 زر رج زلکد سردم هداس زب هوا
olزربپ هدرنهو لع زب هجاوخ یللاقص  

 زر رق ردتقم زراس یقو لقع
 ریسف لصف» هنآ رق ترضح زشعاب

 قوچرب كج هلبا زادنا نینط هدر یه giles یادص
 زمتعا رش نوک و . ردیلام هللا ناف عو لصف نارادهعاض»

 رویتسیا یرامدآ و O27 شا هاکن بصن هزمطح

 290 4h بلط یتسادا توعد هتمدخ یافا 4 desl وب

 مکطم رودص یعا ین اومیقا

cbلس "ال اوس موق ىلا  

 oats Sy OL or دقف
 لحراو ااطم تاطل تدش و

 .هدیشیا زب فساتلا عم هدلاح یکیدلبا دایرف هلساطخ

 )هیلکید یاطخو La}! “bri ریش تلفع قارا زروم

 ۰ هتلادع « هتيادم « هتلم « هند « هل | رق هدهفلاس راصعا

 :راهقراخ هدنلون تمه همالسا "یلاعت .تمدخ هنونفو مولع

 A رسفم bis یه و نرتسوک <« راتاضف لوقعلاربحم
Bb » ples Oat \نارقالا بلاف ملکنم ا نادهقیقد  

 تافص هّسححخ تاوذو هزدهدورآ زلاحر یامظع نالوا



 ۲۱ --هفح

  Yadنون یرامدآ و زمکلسم ۰ روم روک یدمش |

  rathماقا طبع . زب یلکد ناسناوا مدآ وا په .رویم

 هلبوا .ردیلکد ملقاو طروا پھ  pal? ode gisهد

  Yow ye pleهتک راوح كراناشش هدهفااس راصعا

  deنکبآ مداخ هرشب لماکتراصعا روم .رارویماشالقاب

  Gowهتصقاتت هراز  coolیروسر هتشيا . رد دشاوا

  SMلقیجآ كن ۰ ملا كي  coeیناوج هدلاح
 لکد لکشم  LT Sbكنهدادتتسا تموکح

 قید روا هزمکسم ندرارظن ءوس کیدلبا فطع هزهکاسم

piss مار كما LF ندرلهرمض برخ ۰ شهدم 

 هن کوا  Bly) Getoداده رر رر یناوم قهاوش

 كمليا  “Wel dea geیراضحا باوج هبهروک ذم

 فرص هداروب زب هدهسیا نکم  Sle Shineیناطخرب <
 هلردبا حاضیا یطاطحتا بیسرپ قلعتم هسیردت لوصا
 راویدعلام . زنجهشلاح هیاوج یاطعا

OEیاس  

ol دا 

raeومش» یادلب هرزوا قلوا 2109 ضیرق - 

 ردهم وام OWI ادهآ ندنف رط یدفا

 ارہظدق قم ا نایب رون ساطرق
 ارصنلا فقوتسا ىح راصبلا ىلع

 اعا هیدیا ةلادعلا امس

aT 

 امءاطب تها هبرح علا

 امضطاو ودلا اهاوم تمتف

 رشتنم ( قانا ) اهانس 3

 یرجفل اهراس ادالا (Cael نم

noeلکنم افص ( یربص )  wl 

 یم هیف قلت | هقطن ( ینطصلا) و

 هللاسو لول ( نبطفلا) ںا

 یرس هارسیف لکو یلاعلا لها
 اهترضو Lge ناسلا اذه

 ارردلا سفا لوق فاعل یف كبش

 تارواهفت وتسا ذم یاق نوع

 ارظنلا IF تارذشنم هیفام

 هخرا نعا ناسلنا تعمس

 ارشن دق قلا نایب سرط علا
eo} ۱۰ ۱۳۹ ۲۳ ۳ ۶۰ 

 هنس ۱۲۳۰

 : هضافتسا ند ( یدعس )

 BIEN ردالعاهن هسلوا TL هدایند

 ۳ Np Sedan هد بوک نوکرت
culبابهوشن یلق ردما هکوزرا رب  

 باوج نریو قوب LB هلاّو- ندیا بیقمت
 lela هدلاع نروس مکح رددادخا

 اهر tally « زامالو رش ندرارتضا

 لاع ندادضا oy شاوروف مادام

 لادتعادحرب مد و یراب {Grd وا

 یتاف سوسفا Fo HT ردطبرفت

 Sle به رولوا رحنم هک اب هطارفا
 مها كب aly « یزوس هسلقاب كيهقرفر

 شعا تداعس رادم نوجا نا

dietبانتحا + نر و یمکحو  

 باوصان Bly لزوکوب رروک قاب هقرف رب
a Peleeرادم هعیاسآ نو  

Sy.لصن مدا ناموا رکسع :  EL؟ . 

 dbl تبغر یمک هلابخ « ههباسفا

 روسد SN زمکندزوکو وب ردهاسفآ



 قلا
 نزهدنخ هناتسرباابخ هدهفرفر

 .؟ ندهب نوع رلر د هدلاحوا woe تاج

 .؟ یتقیقح هلرابموا زکسرویموس زس
 یتیمدآ هنیروکز وکو ب ردلیلذت

GAS Hisمادم رروک جحار ی زوط  

 AAI قح زویدا CA هجنمز
 (tlt Gy ores كتقيقح ۰ كقح

 یمهناسف تمکح یروقرب یاهج :شعوط
 کلام ,oats فالتخا هحقدقاب

 کلاس نیست یقیرط ریشلچوک كب
 رىن التاق هباضاق نامزر < هراجى

 ple قح یعاهوا هدوا زسه راج هد نوکر

 ءابت رولوا اما ردیک ردیک راتوط لوب رب
 هاشا هناسنار AAS بصن زالوا

 یفانم كفونص هنادلح زامغیص

 یئایغو نونف رازه دص KS 55 زاو
 tele هکراو لو يا ندهلجوا نکل

sats SS,اچ یا  
 ندو عرش هارمش یر, كرالو وب تريح

 oe جمر, teil ضف قیرط رکید
 اصعو dm فرش راده هنمسقر

Ley هحیبس رب dat! Keen همسق Bi 

 قازود راروق ناح نالوا pole همولع كهسفاب

 قاش ST زدنا یناسلبط » یراتسد

Ab jb لها Fy ردهقشب كب 
 كنولخ یرس (a یهاظن مهسا رلیوس
 Pode و رارمهاوا Spb Cie نوسراو

 wl راه رله ols jab ردىا مف یابرا

 نوهتسبا de file وب تشه 9348 زاب
 نیید مسن من هملع « هقرط ردراو

 !هتنج GA gh parle رولوا لصاو
 CPD مدآاب یم وساق هدنریح

 ۷۱۵ — ةف

 راربغاو (Ls coe لول اضم
 دارف نسهلح هدیلمحم bb كخش

 ! یتلبضف لها نوت رشقلاق هرافک |

 یتقررط ابوک هلبا هجووت ردیا العا
WE Sisهتعفر هدلو یا و  

 ؟ هتمالس قترآ زمعادو ردیمزسا و

Ltdaو غدد رداعو لهح هلاحو  

 AS رولوا GEV اکو teal ys دادضا
 نامز نام تروصو ینهد یدردیا لاغشا

 ناتسلک یدسا لح ید هدقعو نوکر

 همک ه یدرابا رلهدنخ یلاحوا مهسجآ

 همخش تالاکو ضوف مهدنربح

 : شمهلبوس AL یتةیقح هلبا تیب جوا
 < شعد Je قاب زک هلکید هدالدا تفد

 هام دما هسردع یلدیحاص «

 ارقیرط Salo age تسکشب

 دوب قرف هچ دباعو ماع نابم متفک
 ارقیرف نا نازا یدرک ر ایتخا اب

 جومزدربیم نور شیوخ ملک نآ تفک

 «ارقبیغ درک, هکدنکبم دهج نو

 و هد لعو لطف rye ردو دشص

Gib slam i>وهو یاه هداس < لکد  

 Nal'y Glo رشد هلوق ولردو تمکح

 راب وج نح ازف حور هبترو زالوا

chalرروک رظن  dogoیتققح  

 یمکح هتشاا ردیا هلو هسردنا ر وصآ

aeیلالوا هداس « لزوک هلو هصالخ  

Eیک  be؟ ىلا لو هدر  

 ۳۲۲۲ سوتسغا ۲۱ : یوک یرقم
 بدا للاخ



YAN — sit 

 نارا alts زردبا

 تس بالقنا اضر لاوزی كلم رد

 ]\[ امرادتفا دون oer 1 رد

 تسیم اج ارس یب دبه ہک شاب شوب
 vy] راک زور درک یندعاسم رکا

 دش هراخ كنس لد شارخ زکرادشه

 [۳] ادج نکهوک رس هوک غبتب رخآ
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 راسخو SIS Gl coy رد هناهث
aleراقوو لح ودادو فطانالوا بجاو  

 ناربو كدلیا یناربا هدعاق فالخ
 راعا رامو رومو ناوبح ی اکم ردنا

 نوخ هرفح تشدو رش هلا كکنجو لادج
 راز رازه وسبوس هللا كس یالب
 , رازآ رایث ی هرارحا Ball هدناهج
 Deo زور shane po ge راکو ردا

 راثن هعل یدلوا تیرح لبقم حابص
 رادس لوا ندنارک باوخ وق GE لابخ

 تیرح یاقل فسو GAN هاج ریسا
Coolieرارحا افصاب ناوخا ندهاح  

 لزازتهدلامتمبر bles نالوا هدنماقم لاوزی كلم ۲۱ ]

 pany هدراکدرورب ترقح یاضر زر . ردلاح بالقنا و

 « ردیا راذک هلتحارتساو gall floes رم تدم

 تیقاعءوس یسهدعااکس thls هکلوا هبنتمو هاک ۲ [۲]
 ۰ ردبس هم دقم

 كن ریش داما داهرفکهعارطاخهدیجنر ینهسک نیقص [۲]
Groتبقاع ندنفیدرق یرلشاط كفاط ما لوتسب هلیقو شو  

 . یدلوا كاله بودنا قش یتشاب هدهلبسهطلاب یدنک

=o 
Sat 

 هزورېف هح هدنلادع rae یدروطوا

 رازه یرتشم یداوا تسم هنک اپ لاج

 : :وادنتسا روح رود رولوا AE كاله

 راوموخ نمشد هماوقا و كلام رد وا

 JAZ) Oo Abe هلبا رک و دانع

ebرابکتسا كدلبق فیح نکیا رب  
Yowزو كدر وج ندهطورشم تموکح  

 راوخ كدلوا هدنناب Whe قلخ موم

oleلداع  ablهللا لماع نالاع  

 رایخا عبنم یدناربا روشک هتسحخ

WISعج یابقشا نوت  Joc) 

 رارشا عیب یدمش هلوا هکر دیماور

 چک زاو ندهنایشحو شور تیا تلادع

 glad لدع هاش یدلوا ادخ لضف یازس

ldلدنراماعسرد زیجم  
 یسح

 بسم نون

 ره رووا

Ue هباحس ay قهاوش » dh yy . ایم 
 LF قسلکی « هدیشوب هليا فرب سابل

 هلیراس وج « هلیضایر « هللرجاشم
 هلیرا نظم + هلیسارق « هلبرلاضق
 هدندرب یاپ رز كدمجنم یاتش

 chop تلوص فده كراقوئوص

 نکیا ترسح فقو هب ST تمصو نوکس

oaیلراقرب « یکنکد  ea Syندهن  

 | كرەنلسس هبرکو hy هرانوبوق ؛ رع
Cbهلقراچ  sledرق یرضوط  Joan 



  cl ose | welوا  sree acessقو یکا §

 یر 9989293 .هدیوک هجیک ربااق نابوج

 ؛ یرلهیو یعردبادیق (Seas بونوط قارچ
 كغاجوا رب یلولآ هلبنجوچ .قولوچ ردیک

 كعاروط هب وش وا هب نس so تحار هدنشاب

 كرەەرچت هدنسشراق seb هلو coil قوت

 eve كلوا ی جا نوکرب نونالهتسخ هدقو وص
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 نکا ربا تیاکش ندنامز ءدلوو «رع

 نەر یدنروک .راهزاوآ یدالشاب هدقازوا

EXEشمشلاح یجرف  alشمهز شوخ  ! 

 ردنوک نوا شب په هلبوب روباو وب رک .ریلک
Dede؟ ردنوحکمک « زاطقق وا نب  

 ؟ ندهماسوس aby dl yl ینو sly ردە

 ناکوب نیسالوا ثوحبم رب هلوناتس نیقاص
OFاکب نابوچ  Gryقاب هملقع یدلک  - 

 Seek sh alley یراق كيوک
 نوک tN اب « نیراب Kees بوریو رارق
 نوجا یدنفا ناسح ىلغوا كلاطصم هداضق

 هلدتیا AS بوزاب ندرب GAL نوتب
 Fs كدا باا grees ردولا < رازاد « روق وا

EAE Oyكج دیک ۰ بوید ساجنم ۰ هرف  
 كحهدما ole بھ هسراو PEGS 4 بوراو

§ 

herیدنفا  SEهب هلکسا هسرفبا " 

 : هد ac ون وا یو قاب مءداولا هدبوروک

VAY — «Le 

 : رلیوس نوت رلولبوک یثواح رکب ماباب

 ay ولجوک < ىل لو نوزوا « be كور

 ere راه در هدنسهب رام نانو

 ! شد راو Bye Cale لوا رضاح شواج رکب

Vdشدت تراش نسهطناح ‘ ی راقراح  

gel |هدوا زوکرب 1 هدي وک  syشعا  

 شلاق بولوا دیش < ندر ی شلروو

Jey UTشل ا ربخ قواح نداضق  

 ا ی وا یارک نوور

 SAS oa gh كج وک كب یربع « یزو کوا وب

 ددروز كي هدنرانوک شيق یتلنابوچ نوبوق
 ردروخ نامزیه هدقلتاووص « هدغاط « هداغآ

oxمدیا شعا فداصآ ینامز هلکوا  

Goo je 5)وش  oyمدیا شمتشلا ندایهک  : 

 Fel بتکم ولیوک نوجا قعوقوا قجوج
 شمربد allyl زسبتکم Gb dab وش

 مردیا اجر Bal As هد هبتکم وا
 مردیا اعد نامزیه هرس ine هدروفوا

 ندنرلماع سرد اف

cable ۰ 

 49 رقم

 tte Mel تیم كماذر ندهیمالسا یاملع

 بوقهرو هدزک هنزغ قلهتفه یلورموت یدب
 The یضع داما كب لدا هدازحعاز ندنفارشا

 هنر سین لا
 مهدا مهارا یلهحیاموک نداملع بوسام ههبمالسا

 ندنفیدلوا شازاب ناصق He GF یک هدنقح یدنفام



 Hise ۲۱ = هلن

 هک هلوش كدتا دع زمتمذ ةو یرکش یاها تاذلاب

Polشمرتسوک وشراق هتنراشادنطو راغلب ر كنیدنفا  

 سر هک و ردقوا تساسناو or ولع یمادلوا

 ر tat هنیراودنک و pre ندنرکشت كم و راز جاع
 هرز هن stab و رافاب موم )هیلاق otis لصا

 Gee تادعاسم یتادلوا شما كفاناملسم

 كل هبعرش ebay : 5 رالغا ندزمج وس dard دب الک |

 چیه .زردیا وزرآ نداک وک و ناج یقبیطت هدزعالماعم
 لاکویتیح وش هلدتسا خب هزء رادالوا . ردقوب زهالخ

brهدنقح زکلابقتسا كرس ردزک اباب كرس تاذ  
 STW هک زب یک Gal لزوک Loe ندز, یسهجنشود
 فلعا نالوا ۳" .as) Pol زرلبا دع زکساحو

 Rese a nes هدنفح فراعمو de eat و ی ادعو

ws!شعاو تالبه-آ  O25 Flay Ole godly! 

 ندنسیئادتبا بتکم رافلب نمراقجوچ . زکیدمروک
 كردن رک کم slash رب دکن الس wal هما دا

Jol wh!هب یدنفا مهدایوب  fab geیعوم  Koo 
 نی ete را ی

 دحتم هلا doe Chay و !Gly مدآ Sy و رادالوا

 زکهعوقوا هدنرادتکم كرت قلطم نوجا قالوا رکو مهو

 هدزمسرناسا و رددوحوكب Chee yf ارز .رلکمزال

 بودا تلالد ن یزکرادالوا SiS روق ر

 تسنا لراقحوج ناملسمو کج هر دا لوقو دقتکم
 کما ele هدافاو هکمهلب وس را لزوک بودا

 قوج كب هتيسناو قافناو داحا كيال رانوسشبلا
 زکیربتک. يرا_ةجوچ زکیدک یدیاه . ردراو یرادم

 . یدیا قوب سف هدنراشاب كدريتک یراقجوچ كدتِک
 .یدلآ یلئاسرو بتک نبا باا و سف رر, ندنتیحهسدک

Oryیهیمالسا  Soo dupید زیرا _یهذم مه  
 oJ 32080 y دا لوفو دق 4432( تکی Mam وح

 ض صو زکلابعو دالوا كزس 4 رود eal مهدا

 هراناملسمزب فیرشعرش یزکناحو لامو زکسومانو

 ترش كوبب نوسا+» . sal صا !de تنابصو las» م

 كرما امل سم نیز هیهالسا یاملع نوساشب

byوصخ  Osكي«.هالسا یاماع  Ue ay Beهدراک و  

 - jab yl ندراناملسم تفور چیهو یدحتمو قفتم

 راغابو یزکمزاب هزک هنزغ یوتکم ییتالیصفتو هتذیا
 نوتفمو اجر یزکملیا تطاسو هنب td Je ie مورو
 رافلپ موم هد «یدنفا مهدا jel و یئاضفو ته

 . زردبا رکشت هنمان زم راشادنطو

 OAM gine شورا وبوقهررن نابتسوا Soy هلو

 وطادب یرتعد ندتتلم راغلب و

 تمصوو

 ینواق یرکسع
 اک | و ناکرا هداه هناخ سدنمم و هتترح 25%

 تروبص كنیرابولق یرکسع !dele كنهرکسعرب
gery SSSIدارا راقطن هدنقح  grads)تاماظنو  

 . یدلدنا راشهتسا grad | هملق Cle LI دعاوق

 OWLS هدنقح GUS كنرکسع لیلج كلم
 نارکش ر رل یتها بولق . رلوزرآ وش نالوا ناسحتسا

 MRS امد adres تاقفوم ینانا!هتسلاو
 تنم ghey ot Sl كانم تحاصیه

  tH etlرک ذ یداوم قجهلوا ( FEتمذ هضیرف. «
: ae Cum یاضقم 

 هاکضیف وا كنب ولع یان وا هکر دیا وزرا لکوک

 هل هیرامعم ةسیفت عيانص ىسهيجراخ ةرظنم كنبرکسه
 بو بسانتم dyn Sane تمارشو تلالج ندنراظن
 هدیلخاد oly هلغلوا SE Gly هدنسرامعم زرط

 كنیدهاحمر اک او روصم یتبولع كنبرکسع لیلج ناش
 ie یهرومشم علاقو نایلوا nei doe gy چیه

 شخم det هموقیه هدنسهحفصیه Jee Se تابحو
Gods!قراوخ نالوا شمشن هدنروص  > he heh 



Hk. 
 < oكرل رات نوسلاوا لام هلس  5b guهربت هلقم -

 دكز«ارحالا یوذ ندهاحمب کاو ماظع فالسا ییدم

 یاصعا . قوم هدتساح نادیم  foe Gibهلا
  oF Speerكنسراب یاضر  Suetهر دوس هدنروغوا

 هردو  Ne BFغیب ندبا قوس +  eedقان
: Shut! لکوک نوسنلوب نیز bh Ke 

 لاعفاو یمهفالخا مراکم . یسهحور لئاضف

denverنالوا فورعم  bleایوروا  AS gee 

OLنساحونافقاو قید رکش رب نالوا صاخ  alin y 
Silas —ین رلههنقالخا  olyهظفاحم و  elهلبطرش - 

 (Po gad قلتو خا

 (Kaw و نانه یک GLA ple زعایقر t توا

 هزو ییلوا لصا و هلاکت ءرود ولرد یه قرةلوا

 نه Mike نامز یه هحننجوم سرد Gos كزفالسا
 . pally! tle هناکب دانسا هدنفو ع

 ندشدم oy pee | +t هولع هقیفد و

Leda jaeقهسلوا شن  gible ow Tبادضف  

 هسلیا ىلاعت ردقه jac هعخرد . نهلوا و زلوا

 باک زندوجوم . ضعهرتسوک ینطیف CAT قلیلنانع
 . رشد

 تافرخ نم یکجهروتکبویلکوروس كن هیندم جاودا
coleو دج  Jbنالوا  Jolyتبولت یزعداعنس  

 ناقارب تربح ناهدرب تشکنا GEC Jotbty یهاما

 Goole Gre تیئادتتسا رب صاخ able فرصو

 هدزعاقرت تاحفضص یک نمربخا بالاقا نانو زاخ

eyهغاسلن اع كز« ورود هب هزاتع  yeeتناکمر » 

 لاعفا هدلاعوا .ییلوا لصاو هنندوضقف Sb هلت ولع رب

 ندنکحهیمهدیا !eke هلا هناسف تاسوه : ههدج

  هدما GCI Hel Syne قالخا dyads پادآ

 PPI نامو ایمطق هدزعولف كبلو وهل یجهم
 . ردنیع ضرف ,EL وا

 توخا هسا رارو 67 ؛ هدج تاعلاطم

WAS ۰. هفت 
  EEE.-ححححج»ِحْحخ)»ِِ 7-۴

Keکلن  diasءرظانمو هبحاصم نالوا هناکی ةطساو  
Jolie big W155 9یز 3 نالوا تراسع  

Lasوهل نالوا كحهدیا ررضتم هدایز  asهدایز ندسع  

 . ردبا تمدخ ه هلازا یر G باعتا

 نیلیا تاالدکب pte فیفخ هوطخ {Ged كلبا
 Hirde قالخا و OF SSH واج هسوهو اوه وارد رهو

genاوروا زمنید-الو یراکشآسر ندنرظن هطف  

 دالب GT و نالوا Gob ی.دزرف de كننوقالخا
os ood >|تارکسم شلدا عنم  wayباوا  

jadزو . ردم اق دودسم دیالایلا  wh 

 Gar دم

 وه

 هدهخسن ی زو ةط كالا §- یجنکیا یهدنهخسن ۷
 . رددهام ندنسل lel باوح OW gh رادتا ae رش
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Maءالییسف هدمیکیه نالوا لع بلاط  
 Lets ندراندیا ovale ءالیبسف هجقدلوا de بلاط
 ندهاج هدننامزا نو de بلاطوا اما . ردلضفا

 . ردلکد لضفا ماودلایع ندهالالدسف

 هصاح هطورمذم

edadنالوا لع بلاط  aSءالیب-سیف  
de (Usندرت دنا هدهام هایلسق هحادلوا  erg pall 

sailبلاطوا اما .  bfهدنټدوجوم نامزا نوت  
saleردلکد لضفا ماودلایع ندمللالدسق  . 
 - روهماد Vado Gla یوتسه یکع

goad BY aN ىل صفا نده لیبس یف sale 

 باط ها لبب-یف  Farleهسخ و .ردلع بلاط یهدنامز
 بلاط  Jeنامزا نوت كنهسمک نالوا فصتم هلیتفص

 راتعا ی دوجوم  Ela ahلکد .

 Meets aS یر ك
eaeفرع هدنرایهذم  Seleماودال هک ردهیلک  



۲۷۲۲+ — de gol 

GIs۰ رددیقم هلبا ضمبلایف  Birdندنبدهاسم  
 قمالوا لضفا یر چیه كراهسمک نالوا لضفا

 ماودلا ىلع هدنسه كيامز یرافداوا فصتم هلیتفص

 ردد a بلاط ها لسیف

dasدن ادو وم ناهزالوس هدیه هردو  
 .راردلکد ع بلاط هرزوا ماود

 للا یلوصا GE سایق كنموزل ءروک ذم تهج
 [۱] فابثا

 تفصو sd aN لسی oS ذم as کک |

Gods! E en aماود هلسهوالع  ged 

jelذ ما.د و  M96 dog GUءاحرا هب هصاخ  

faleهلو  Nin bass4( وا قداص 2.0  “Gon 

 یک تیا مع
AL)یف دهاحم هل هدنسد ما  Qalaردلکد لضفا . 

 یدیضعب هلرلهسمکشلوا فصت» هللا لع بلط اقاطم ايو
OFماودلالع هدندوحو تاقوا  saleندهللا لسسق  

ea an ee aesء نواوا یر  

gwكملع بلاط (ةلطم اب )  gataبلط  

  ردیمدب هحفطنم ع هم رام

 : هحناک ه SU نالط)

 كن هبضف یجنکیا هبهبضق لصا قدص heed یر

 مع بلط هلا هاط یش لاما و lew ضارغا هدا یتدص

 lle wdc 2 | ی .دنقح یحدقو مذ كراهسمد ندا

Sle gateها یث نالوا مزاتیم لاح ۰ ردمناتسم  

 .ردلاع QV قدص هدلحوش . ردلاحم

00o 

ge) Seip eine,جردنم قرهلوا لاوس  

 هبوجا نالوا دراو ,نمهاخ هرادا E هرات

 !Od تباصا ههل م لح هدهفاک هحرد هدننام

 ا یدلدا دید اهد هفهرب alerts ینادمهلل ون

 . ردشفلوا افتکا هلیبهذم تنس لها [۱]

 OAS byes هلتېج Sel روهظ مال باوجرب هب
 < یدنل وا رادتا هنلح ashi هحور

 اہاکر لکا ام نیمب و

wallyیلدا موتلا حیبصا  
2 

Hele (وکشت ) ۰ ردخامش روهشم عاش il 
 دانسا هظفل (یه) نالوا یریمض ! «satesیجص ۰

SAIL 9 (نیع) هجیک (م) ۰ ردهنسانعم زوک orl 
 رولوا ترابع ند (یرس) نالوا كعد .  (EN)بعت

  layعحار هب (ام) هلراثعا یظفل بولوا هتسانعم
eS لبا (obs). ردشلدا داتسا هسریمض را دم 

 لوف ( لق ) ۰ رد4>ار یدرفبولوا سنج 9
 حصا ) ۰ رد رورح ( یدالا ) + ردفوطعم هي( ام ) و

 ندلف ( موقلا Jaa . ) فطع فرح هد ( یلدا

 فذح ( . janeلقو : هرابع  Gollحبصا نم

 دمو موقلا  olردهدنر دقت ;

 یربخبولوا ath لعف هنسانعم ترصف ) تلظف (
 .(BU ردفوذحیلوق ( دجا le حوا نا (Gil نالوا

Gilسأر  (Leیسدابع  : GNSSهنسانعم ةحسأر  
Goals!(اجاح ) ۰ ردلاح  galtردهدنر دقت ااا  . 

 (ad كلت لت منا یلوق ( جرعت سفلا “ىطخت نا )
 هروک هللح y .ردهنسانعم slo اهاعحت یا Cot كمف

 ندن BL وب هجک نارو ی.دینب نیداقوا :یسانعملراتب
 ald yao هداضمب «یدالح ابص موق :اضمب كندانمو
 هسلا نن « روسدیا تاکش هلیشتفاب ندنسهید !Ja ماود

 یعایسح ندنفوخ ءافر هلبتهج ماتحا نالوا هنداقوا

 ر ded هداللاب وط هل هسمر داوا هرهیمهدیا راهطا

 مدرلیا قوت یک ردیا زارتحا ندنشاب هجوتم اکب كنالب
 . رولوا كعد



Fok ۲۳۱ — uF 

 كرعاش یلوق <A) سأر (Gl GW دوخا
 3 هروک کو هکر دالک | wits باس ندقل رسوه وا

 ندقل سوق وا dog محاتحا کا هدنرز وا ناویح هدن

 كج هل هدا ثار ا ررض رب هع MILI هل هسمردلوا

 هحغاص هاک یک ردنا زارتحا ندنشاب هجوتم اکب كالس رب

 رووا كقد مد 9( ل

va FEE 

 یال نارا

 ارجا هنارا رارحا spots cals نارا

 Se راظنا ALLAN نوت ماظم gids هدکملیا

 قوقح هلرابلنارا « هاش . panel باج ه-رزوا نارا
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 -دلوا هدکمهلس) كان رطخ Sy هناللهاح و ه Wie ردق هب
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 هد رلعلوا (هدرب تر طب زا cere ناوسن

 قج هوای -رادموشراق 41 ey ov We یلغواكیةسن
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 لوپناتسا هداس . یدردیک راقآ یرضوط ههیدنجا
 She دتسوداد یهدنسهزاغم ولو وجاحز کاب هدف رط
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 التاد یکەدنرزوا یسهسبلا كن هاد چاقرب — نوسلوا
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 ضارتعا هجقدملا یناکش  galهکنوج . نمءهدبا زارحا

Sage ge دارفا قلوص توادع هنسهرا able دارفا 
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 دعاوقو تنکحو hie كناحوز ددعت هسربثل | هرابتعا
 Biel یفارتمو قفاوتم ردق ه هلتیمالسا ءرهطم

 هلتلمکمو ماظتنارب كوب « ce Goh اناذ.. رولوا تا
iyهسرولوا یندکناه ندهبمالسا ماکحا ناناو  

 هردبا تلفغ ندنرلرکید ves زکلا نوسلوا
 . ردلکد Fe كم وشود

 Shays هعاخ همزوس ندمهلوس هدینساروش

 هفیظور مزال اقلطم یماغا . هدمالسا « كناحوز ددعت

 تراعراک و ردق هه یدمشو زمکیدتا اعدا یتنیدلوا هشد

 كما توعد هت راهفیطو Sy SS را نانلو شمهعا

 تاحوژ ددعآ هدمالسا ند . نوسملشالکا زمخیدتسا

 ؛ زولوا هدهسلدنا ارجا . sre لکد بجاو الف
 )4 هلاقر ?(wy dy ىح . رولوا هدسلدیا

 هادرهرزوا كمهمردنجوک ینرح یبم هنفرش ثیدح
 هدینجهلوا روجأم كمدآ نرو رارق هافتکا هللا
 ens هدهالسا ند 6 تاحوز ددع . روزا نمامقف

 نالوا یلواهل-ب SF ةقفش بویلوا هفیظورب ارجالا
 ضارتعا اک ون هدلاح girly ترابع ندهضحم ٌهدعاسمرب

 هدهناراک !ode 54 تاشقانم ردقو نده وشراق هراندیا

 بجاو ney راح العف otal هسیا pls ؟ كسروبنلوب

 .ردبجاوهنب كمت|قیدصتو Syd Ws زاوجربارب هلقلوا
 یرلقدلوا شلك وشراق هوجو ینکیاو راضرتع» هتشیا

dpeرانوا  or alصوصن هللا رانوا یتحو هدنمهرآ  

 iP bles .روینلوب قیچا هفاسمیک هدنسهرآ هیعرش
 هلم- هياقعو هبعرش هلدا gad و دنتسم < یاحوز ددعتزب

 قالوادلرت كيو زر هحنلک هالءف . زروبهتسبا كما جور

 هکنیههتسا ًامطق یساروش GET , زردبا لوبقهدیفرط

 . نوسلیفاب هل رظن لوقعم ye د رخابو عورمشم ربع اک وب
whyلوس .هقیقح  tlie ye ilyینیدلوادنتسم هب  

 هلقلواقفاوم هتمکح و لقع هدیلامایشالکا ؛ یلاملشالکا

alyقوم هجانم  anh۰ روبی هر  $s 
 كتطو ping نوک و هک Mbt |هدیماروشقرلوا
 هحرارمصع« كيء رادا ع ونود هلتهج زمغر دل وب هدنسن ادا لاح

Cole Goel sy) KG deadلاحوش  else el 

 یا اک لاح یکن وکو هدهمدق تبا .كتل yoy Olly شاوا
 ی رضاح لاح كناودوا نمد لق مدعو gal وا لب اق نم داق

 یزمعقومو لاح هنقبطت یک Gael تلالد هزکردمنکب
 Blas fee مد مو عرش ا لغ رک دم ورک دعا
 ی هدنماکحا ۰ كمالسا نيد . زلالوا عناق ەزەتيايباق

Sh Slimًاماع  GAsنوعا قملشالکا  GULLITاهد  

 . sel? ols قوچ كب
 ( لاسم نالوا هشقانم فده هدماللسا (oo هتشيا

 حمطم « مدصقم هدنالاقم مکیدهسیا قمزاب هدنتل | یناونع
 ثمارک نا راق ۰ یروسدو . ردب راع ony مرظن

 . مردیا اجر ی راما ونوا
 یربص ییاعصم

 هی رش تاتش

 سبح ae هح هيه رش تهج ”Shai 9 هموم قوقح

 بس یسهسیاقم هللا عرش Hes gl داوم ضعبو —

 هد ge دجسم ob pam) هيما ن ناوفص نوکرب
 ss یتءادر نانلو هدنسهقرآ ode pe یراقدنل و مان

 بول ربتک ه املاسر روضح هلرهلب دب اتسد د هلک + تق رسم

 daly توبث هباعدم مرح هده هک ا ندبا نابرج

 ناوفص هجنوا قحال یوبن مکح ceed كندي كقراس

elyمهبج مع ۱ هالوسراب »  Elعطف ىلا كنوب  



 ۲۳۲ — هقیو#گ

 مرتع ی. هنیرزوا یسعد ce مدا هبه OT ؟ قجهلوا
 وفع لوا ندزملک get » gil نا لبق الها » نمدنفا

Sava!یوبن کج قردروم ۱۲  betsردشلدا . 

 یعوقو كمرحر هدهسازح تهج . هکردمولءم

ots yaقوقح  dn gfقح ییا هدزوا قلوا هیصخشو  
Ayردبا  . 

 هصاخشانالوا ررضتءرلاعدا قلعتم هب هبصخشقوقح

 هیعانجا che نوت Oot gh قوقح طقف بولوا دنع
Seal plو ررضتم  GILTینهیمومع  JFیون  rer 

Je yf raeهسلوب عوقوامداندنف رط  deرونلواهمقا . 

 یهدمیلیکورانآ و شاوا ررضتم هیعانجا che کنوچ
je yfییدلداهماقا یساوعدهیموم قوقحرب .ردشعلو  

 رب چیه یک هراسو قلوا حلص یعومع عدم هدر
 Sahel تغارف ندهعفاو یاوعد هلا هنا ېو بدس

sly dal gl guهب همکح  die FB ley SHANG yo 
 كن مش عدم هرکصندقدلواقحال مکح هنازامدیدع و

 . زامهلوا عنام هنسارجا ذیفنت ASS یتغارف
 یشر یک هدنراختفا ماقم كننوق وقح هفسالف بغ

 ot AN ی راریبمآ هیصخشو هیموم قوقح OMAN نظ
 dha gr و كن هيعرمش ماکحا 027 هرزوازهکحهدیا حیضوت

 هب هروک ذمتاریصت ه طفل تافالتخازکلایو شمان وقهنادیم

Atel se Eyكن موم قوقح هدهبعرش تهج  
 . رددع قح كيهصخش قوتحو هللا قح ىلباقم

 تقرس ناناوا ضرع هیربمتس تلادع ظل هلا

 تهجوو عماج cll قوقح هدم دبعقح م یسهلتسم
daly! Ileناوفص  Healerلام  By parیسهمههقراس  

 طاقسانهبمومع قوقح هج هینازج Lindi «یهللا قوقح
 . ردشمالوا عنام هنیذیفنت كنبوبن مکح ندنکجهیهدیا

Lilyعیایو هبه هقراس قورسم لام ؛ هدهیهقف بتک  

 هد4-!هدکادبا حرصت یجهبماکمزال كعطق هدقدئلوا

 لح PO Wer اهم gi ad ون مدقمندمكحو عفارتلا لبق كيوب

 [۱] . ردندنراداهنجا

Alok 

 هرزوا ینج هل وا لالدتتسا ید ندل وه میدزا

 هزامهنل وا لبطمآ یسارجاو دفن كسا وغو هي هو قوقح
 ویلیدالوبق Lie نبزسکع ودود فو زو تح هدزب

 هبعرش هفسلف هکردراو هنفدلف لئاسم قوجر شهر

 . ردشمرویب عضو قرهلوا cat كہ یرلنآ

 هدهنازج تهج كصخشر ندقوقح بابرا ددا ص

 یدرولوالزوک اهد ین هراتعا راظن هعرش ماکحا

 ی نمد نکن دک ارتشا اد pension دابرفنالوب عوقو هد

 ۰ زرومهل |

۰ 
+ 

 لا Ss کل تبلق۱:مولاد ale تمظعنآرف

shyنم ندو  gaelفهورخاو هود لاصم  
 ی هیناسز تایح هعرش تساس هلسلو شما عح هللا

 نوا تنایص « ىلاوما ۰ یضعو سوما . یاسنا

 هسا orb ste یارحا . ردشملبا ol ىا وقع نالکمز ال

ailsسیقم هبهیصخیش قوقح هلالوا دوجوم هيمو  

 . زامهل |

 قاطنتسا كصخش ندا باکترا Gye لعفر

 orale هررکم dol O giles هله ودر یسحو

 كتزک alee یبفلوا قاطنتسنا هدافوقوم هرواو
LSردتات هلن  A 

calf ‘a نحس نا Wy ۰ ساخ هددعرش Coal 

estوا لدتسم ندنسهع  Qualنراعقم هعلا باذع هرزوا  

gals)هقوراف تفالخ طق . ردد ودعم ندهعلا تابوقع  

oolبانح . یدلکد دوح وه هباخسح هدر ردو 4  

 Oe ترد ندهبا ن ناوفص كر هروك موزا کو قوراف

 سدح .یدروس ذاا هیاخسح del pel aly همهرد

 هنم قورسلا هنع ىنمف قراسلا عطب ركام لا اولو ]9[
OFهونع  chal! OVALلاقو . هنع وفعلا ححح الف هللا قح  

 عفارتلادمب اهتمیق تصقوا هنماپعابوا dipas اذا حر فسو ودا

 هیصضشو هموم قوقح ۲۰6 هی ۲ دلج هرهوج ڄا طقم

 ee و درود تا
 ! قاب



Pio 

{bei 40> هحرد Jamal وا هنعم تدم ر نوجا 

  G2! nealهززوا ( SAW 9كر هننداهتجا یار
 هماما حر هلروصوت یس؛حرد تسرح ۰ ردهعلوا

 كمرج هدارو .ردشلک هنادیم ازح نوتآق هلغلوا ضوقم
 نواق LB . رولپدبا نا یهحرد كيازاحم و یعون

 ,Dye the هسنلرا نا تطعا هنا دام یا
 Geant ندقوقح بابرا اما . زرولوا فداصم هنالکشم

 Nuk همک شما path هیو-ش یرلیضمم شعد ab و

 قوب Slate ضقان ی SG و طلا. gb هجا
 یا همر ofl « !! راشم » یالا رب یک شا دبؤم

eeرویم هلوا لباق یجارختتسا  . 
 SSS gel Spal هعزانم هلب رب SG الثم

 GI هسراو ناشدااح هب فلات هدمه یصخشرا مه 35

 CLAN یمخش یا :هیعابجا تنها 9 (.=

 هدزوا قلوا یروم نابرق Baby Gol شب ترد

 یمهدامیجت AVE كنازج نوناق هرکص . روسدا ئاغ

 كندموب . روسیلیدیا موکح ate شب نوا هحنیجوم
 هسرولیدما لبزتت هرزوا قلوا dle وفع یسهنس شب

 وا قترآ . روینیلوا هیلخت هللا لاکا ینهنس نوا مرح

 Pre ea بوده تازا هنس نوا نوجا قد صخش

 ؟ كج هديا تمدخ

 رب كوس هنعاقا كمنارج یکوا Sh ۱ الکو اشاح
 قواطرب CLE لق مدام ہد bl درو ات
 aS كسرد رب هنس نوا » . رویماق Gurl ردق كمسک

adیدک  » Gal CAEL Obsقوج هدنرلاووا  
 مداخ هتقالخا برف كمرح ازج ااه . مدروک

 - هلوا هرم تربع هرلئالوا دعتسم lim ءارتجا و

 BB لعف ینمهتموصخ هوا یر ضرفلاب !؟ یدقح "

 ییا وش یدمش . رونیلوا مادعا هسبا شا باکترا

 یرب ! توأ ؟ رده هسواق تاادع و هد ازح

 موکح هبهنس شب نوا شردلوا Buk چاق رب اروم

 مادعا نوجا lal هلیدوص ممصت یرکید اما .

 ۲۳۳ — هقیج

E قو oe es 
 ریغنمو دمعآ .یدصقو دم هبعرش تسایس طقف

 یرابش دنتسم هبهبفک "هلماعم بوبمالکا هلو یدممت

 وا . رویا صاصق هدیتسکیا ره ندنکیدتا ملن

JBN هددم . رویا لوسق یلزستلادع Sey 
 اد هدف اساسا تب کعوخ رولا مراتعا طن
 رسعته عالطا اکو بولوا ندهساق لاعفا هسا دصقو

 هدهنطاب روما كشر » هلغملوا  ploهثماقم یش لوا

Jas رول وا لمع هلی ab cdo wr « رولوا cs 

 بولآ هرظن یعرجو لف تلا  wieرحنخو قاحم

 کوو  IT Vieهعوقو هللا  OM nTكلتاق هدرالتق

  YSكدمعت هاغملشالک | ییدتا روصت ًانهذو وزرا الف

 ءازجا هبلغ ءانن ۰ رویمرتسوک ددرت هدمکح هندوجو

 هدهجرد كحهدیا قیرفت یندب  ITsشقا حرج هللا

 هلنق هسیا  Ayala die TAF.روینلوا ارجالتق بجوم
  Te Gil»هنس شب نوا كنهیماظن  SFییدتسا

 یسعدم كصخش  Carly wie + SEروص و

 یلتق هدنسهراد هع رش ( olaهحنسلاع عجم بودا

DUA ت هر یروک قفاوم whl كنعرش مکع 
  Stalیماظن  ae SLOارجا صاصق

  S nhlهله . ردو هدتلادع  Kyوفع  GLbدوف
 نم كيهبعرش تلادع ىسمەمەدىا  ghاهد تاقر

 \ Seردا :

& 

** 

Laslyهنالماعمو ماکحا نالوا ندهبعرش تسایس  

 Bilal قفاوم رغ we pele Cue هلا تدش دانا

 اعدا ندنفرط هغ نافلّوم ضم هدیروص رب هناریکف را

chalتاعلاطم هدهسرا  Jandyیهحرد كس  doy 

 . زروذعم هدلوف ندشدلوا دنتسم هب یوق

 Cute تاصوصخ نالشد تدش =ore p تسایس

 زونکم هدهیناسنا عیابط کنوچ .رددیفم Ch ههرضاح

 تدش لامعت-ا هدنسهلازا و عفد New لاعفا نالوا

 en چپ
 نی
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 Te ید اک هدوو راکرد ینج هوا way ردو

 ردرادب دن

cheیتلوا رادیاب هدیداو نما راد كيهعایحا  

 هدهقالخا بیذهت هسرولوا دیدش sade تآ ارحا مزلتسم

 : ردک٤د شادا تمدخ هدتسنوا

“Gb,كلناق  cleatیکی لق نالوا هدنقح یسلج  
 مادعاو صاصق قبال فالود ندناکترا یعرح مظاما

 -ردبا حیملت هرالوا دعتسم هتأرج هلاعفا هلوقمو قرلوا

delle! Cima aeیسادا مادعا اصاصف هدنههحاوم  

 تباهم صن جا صاصتل ایف یلو] هدهءعرشتساسیمو زا

 «تشحو اکو نکیا شما ظاقا یهبعایحا che هلدوع
 قح Jada كمرو celine uae هده عرش تسابس

 مادعا هجرک . ردهدنادیم ینحهلوا Sony هنانکیش

 ble هني هليا i gH هراکروک 4 529 تقوم هنیرلازج
 ۔ وصح بیهرت gh al هدهسلا روبلیدبا تمدح هت انا

 كلام هنیدادمتسسا باکترا یتا نج مظاعا Sy هدنص
 So jm اهد ندمادعاو صاصت هروک هننادج و كرلنلوإ

Seoul ltصاصق یلتاق رب کنوج .ردیلماادونوا  
 ذیااذل_ولردیه هلا

Leمورح نده ناسف قاوذاو  SH GIyو هودنا  

GT CLL! ceمادعا هعفدر  Ayal۔روق ندتذا و  

 سا هدنادنز ر Je همادعا و

 كملسهلوا صالخ ندسح !ood دیدش اهد ندقمرات

 كمادعا و lined هالاحیه gee هنندوجوم كلا حا

 < ys هداز (ےھد یمااوا Pe راحود یء.ارحا

 GAS ولردر ندن-هناصاق تاعلاطم (gods تعفنم

 ۰ مرویمهلآ

Cpeهده عرش  CUSندصاصف زکلا یازجح  

 راشهریدلوا pal هدناو قیرط ald بویلوا ترابع

 مادعاو هنسلوا ًالصیسهسارجا روص كنازج یهدنقح

Soneرظن «هئارجا روصو هینوتاق تاضیرعت  
 : ردکع د مادعا

 ٩۲ st .ازح CEs) قلرط عاطف هلوقم و

 . رددحتم هللا عرش ارظن هنلیذ هینوناق دام
 دیرف : مزاح نا راو یدعبام

 ) هبمالسا مولع «تمالسا نالوا تاب دم سسوم ۰ تی دم (

 یملع كاسم . املع

 ییدلوا + هاف دصقم ندشاا ر هکردمولعم

Qinشيا وا ندهمناس ۰ ندهشلوا نیما  al 

 هقشندقدلوا لصاح Jol دصقم هسإا رونلوا لافتشا

 SW و لالم my هر هدوس ثع «لاغاشا نوش

 هداقح یثیه ola روتسدو نالوا ore هک رولوا

 لوصا نالوا صوصخ هزیکلسم ule ءانن . ردیراح
 CALAN زمکلسم . ردمبات هروتسدو Fo سیردن

Jods!مولع نالوا یروبجم یلبصح هجزی  » ASTهلام  
 Gallop se هسیا لصادصقم قرهلوا مسقنم هبیبآ ah رامان
 cade . هنطو + هتلادع « .ch هند هردیا هدلا هلبقح

edenفاسنک اب هدنروصرب  Gliلیزنت  pring 
byلالحابو ثدحر لیلجلوسر لاوحاو لاعفا نار  

 مافرااب لماک هبقفرب Wad تالضعملصبف .یواتف تالکشم
 ماکتم ر یحاص هیلک هر هدنمابن نیش راعممازلا«نیدناعم

 هلیسلوا ترابع ندیعاسم Gary یلام OF یک قلوا

 لیمحت نوجا قاوا حاتم هدناب دصتموب هسالطابهآ مو
 بجاو یلیصحت هرکص ندرالاعوب هک بوک هدلاح ینیدناوا

eeشءاقود  GETSنوجاراملع وب « هراملعوب  
 هدوهس هلا لاغتشا par هحورشو نوته شملوا نودن

lilقوجر, موزلی ربارب هللا لاحوب . زرویلیا تابح  
 ob fF هب gly oly ى ولع هلا تاعفانمو تاضارتعا

 تابح یانتفا هدنفوا لیصح ااا كردبا رظن
Ks!هلدعام هدندنددص كمولع 5  Voleررح هدنوتم  

 او « یلحار اب هدمولع old « لفاف ندلئاسم سور



Hot. 

 .زرویلاق یلهاح نوتبسب  Fyتالغوت ردقوا تالاغتشا
 هسرزوا تادهاحمو  pleكلضاف .

 ارط رصعلا اذه ءاملع یرا

t م واک م و اوعاضا 

 اذا  ۸ op blممه قلت

 نفرح یوس  t tلسنال

 ندهید ( لسنال) (۸۸) ر یروق یک ییدید
 هلرظن عطق ندنو . زرویمهرک وا یثرب چیه هقشب

  tisقوجر اعاد: رش هبرکف تالوصح مومعلایع

gry نوصم ندقلوا Gre slolicly تاشقانم 

  8تام  Conesءان ..رومهلوا  | ateارث
 هغملوادع ترابع ندلاقو لقر یروق هلقع تاعلاطم
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 هدماکنهرب هلو یتیدلوا كعد wags نوجا

 هیسورو هسنارف ندفرط So هرتلکنا ندفرطرب هلبتقو

odyیقوف كيامالا هدافتسالاب ند4۶ د3تافالتخا عفاو  

 تالیدعت هجنسهرضاح لاوحا ایوروا نالوا رادم هنمأت

 یعریایدیا وزرا یسمابا یدعصت كي هسور هن سارا

 ؟ یدبا

Gol 

 ددر تدم هدهطم وب كيیسلووزا وس و٥

 Als gels هلقمالوابارغتساو تربح بج وم یس ا

 كنتموكح هسور . یدیشمامعا clas قوح یقاو ددر

 رب ضرغس نالوا مازتلا و وزرا eee لود
wisi sas)هدنهل  SFIسور هدنامز نبع رارقيیدلبا  

wy)وصخ تایسح  ddر  lawولوا 8  ut 

 ضاع هدعوتکم یجنجوا هدنقح هطقو . کیدا

Gyهد هردن ول طقف . ۳ رق» قعلوا تاعلاطم طس»  
 ۱۰ Eb راغ هسوز هلا هر .دراودا ر
 AML رکكناعلاطمو راکفا OU gl bli هللا یتسرمس

 یشدلوا لخاد هدهلاع لفاحم 3 Sy یساووزا ویسوم
 هدیرزوا یحهلوئسم همسر لداسم سور نوت هدلاح

 هردقت رظن هدارو رک ات ینیدلوا شمرتک هلوصح

 یناوع كماملدا راک ذن یتسهصوصخم تسمه hy و قمالا
Codieتادعمو  aly)هلاملا نب تسابس تامل اطمو .  

 ردقوا هدنسهرا SE Sil هدنقح لئاسم ae leh دی اع

J sash5 دشملبا سسأتو عضو دصتهو سح هعبار  

 هدنرات ۱۹۰۷ هدنقح flan یلعسو یاسا رکا

 رکف نالوا shat لصاح هد هرتلکنا هلا هبسور

 راس یسوزرا Gebel هلناسم HEL ابا الب كفالتنا
 5 ردشع ولوا حسجر و ee هنا-هلاطمو تاظحالءم نوک

 نامز (Sak تفرافم ند هردنول یسل ورا وسوم

 رضاح نارحم یراتموکح هسنارفو هیسور هرتلکنا
 تفراف«ندنسملطا نارتقا هه وسا تروصرب هاروریحاص

Sik!نالوا اضما هد هردنول هدنحرات ۱۸۷۱ و  

 كنیدعاوف لام قوتحنالبدباثحم عوضو» هدلوقوتورپ
 دصقمو لما رب هدنریمض Gre ندنسهماداو هظفاحم

 هلکل رب لا Ait ی ارتشاید (A ود ره نابمر دنلوب

 =” . یدیا راشملبا فالتا نیما هرزوا قمشلاح
delayیی هلنفاحا  ele ibراغلب و یس هبات  Win 

 كنسهما هدهاعم نلرو قعلوا قیدصت یتلالفتسانالءا

 Medd ندیکی هدنهل هيلع تلود یسهجردنمماکحا راس



 قمل انا

 غا ونا و ه هر وا So de تلود ها 6

 هلیط ارش قمنلق نیمأتو شخم منم انوکضمب هنراتموکح

 We یلدا توعد هسنارفوق ر كنهراس لود

 لاصحتسالا pasa هل وا ماصو رب و ۰ sol ندیاررقم

 تلود نوت یسهجردنم ماکحا بولوا یش رب نبرد
 ترابع ند هدام زوقط هنسارآ و تقفاوم كيهمظعم

 یمهلئسم GLU هناتسنانون .Sa یدبا
 همد را لود الوا ole ندههسورو < هرناکنا 6 الاتا

 هساارف

 هدنسهحاس مایغور و هرزوا GON GIN هقشب هحهبماح

 . (GH شماعار هدحراخ

 نالوسعوفو هد ( وزهد) كلاطنره نوف نوراب

 Bay هنسو كي (SoH) روینیس هدنسانئا تاقالم

GLIراد هنشیدلوا شلدا لاصحتسا یتقفاوم هدنقح  

alsهرکصتدمرب ندیو و هتناناس نالوا  Aهبح راخابل  

 BIN GEL دار هدنروص كج هیمتک هشوخ كنرظان
 هچرک Wy هنندصاقمو لامآ ییدلبا راهظا هدتطن رب
 a نسح یا غور ۸ هلو AUG Ped | تیادب

 كلام هدهسیدا شلروک هدنیکوکشم OF زارب یسلیا
 Be ندنضوعو ضضض هموم راکفا Fo هدر

 lig شما داحاو روهظ هدنہأ یبقعت تساسرب

 هدرورب دصاتمو لاما US هقشب aby ك
 فرطرب هلبماع كياددرو تاہش نالوا راد هنکیدلبا

 .  .ردشلوا لئازو
LIMیک حو روط یک هدهلئسم تیادب كنتموکح  

 كوي هدبایود تموکحو شاروک هلوکشمو لظم زارب
 ندهردقم باسسا هکنوح . ردشماىا هظفاحم توکسرب

 نسح ینسهناراک زواح تک pA ALU ینالوط
Boron! roود هرون نم تموکح هلتهج و  wider 

 ریغس ال لی هباتسود olin Sl 22997, وشراق

 هللدش هدنداعسرد هدنقح هعقاو eS ناسلاب یشدلوا

 هنسوب یتموکح LUT panel تعراسم هیوتستورپ
 تامولسعم ًامسر عوقولایبق هدنقح GUI كسرهو

 ۲6۵ — هلن

 یغلدلوا ش “ماجا لاصح سا

Lieslكیاتسراحو  ee ۳ eau eeeاو  

ell ust! Kalلحسم  BUT ts ۰ sl 

 یمروسه ورابا یفیلکت یسملیاتدعایم ندقفتمهدشیاو

 كي هيسور هدنګ را ۱ طقف . نعهدیا روصت ی

 :رتسوآ وللثم هراس لود هنیرزوایسهنازواحتم تک رح
 abl توعدو بالج هسنارفوفر Fo یاتسراو

LUT eeیداقعناهلیحو نبع نوک و یموکح  

 هلارتسشا هدكنابرتسوا هدنارفنوقرب نانلوا وزرآ و بلط
 افشا ایاصو yon) هنس هاف why نوجا لیست یم

 An SS LUT . ye هنلوا یو دیما GF یسعا
 yal GLE نساحو جازتما كنهآ نر نوا
 DLA ینکیدلبا ذوفن لامعتسا هدنصوصخ یرارقتساو

Selار هنسلوا مولعم یفیدشیلاج  sos) oll 
 Ne نوجا قملوا هنارایمهیلعف UT كنسهناروریحلص
 ویسوماءقاو . ردراک رد ینح هنمهلواتصرف رب بسانم اهد

F995!كن  ato alyرج كناينامل ا هنرزوا  eS 

 لئاز هجردرب تیمیمو «SSS نالوا شاروک ادب
 بک حوضو ety شح تدنما زونه هدهسلا شلوا

Lut.كنسنارفنوق  ele!هدنهماعساسا  
 هبغلود یکی دمنا نایمرد هعلاطمر هدهیعطق تروص
 زوقط نالبروک oll هقف دن Zt SS كيهسور هللا

 US راس هدنقح یرارکید ابو انثتسا ی رب ندهدام
Gyلا ارتسوا زکلاب . ردشهاغلوت هددهعلاطمو ر  

 dy یطا را طرشو دبق البو هدهعطق تروص

 ردشمامهدیا

obهدافاو  telدصالا سف هعقاو تانا رو . 

 — ایرتسوا اعقاو pane dy نمضتم یزواجم زرطرب
LUنالعا ردق 4 یدمش یماکحا یسهدهاعم  pall! 

only, 24!ییدلبا زارا هدهرضاح لاوحا كنتموکح  

 هنا وب یبهقیتلوب هیسایس "هلماک تقاطم طرشو 45 الب
 .دهاعموا ًارخا [رظن هنکیدلوروکهدلاوحارب چیهنکد
 !ke هغیدل وا شرت هعوقو Slay (yan) هحننتم



۳6 — as? 

 LU - ابرتسوا هکرویلیشالک | وش ندنو . ردهدکلر و

 هع لود كيه بسور توق نالبرتسوک هدنداحا

 ویسوم ردیاوجو هلباقمرب هنک ارتشاو le هنسهقیتلوب

 یکباره ورندنترابز نالوبعوقو Sy كنیسلووزپا
 لا تک از نال نالوا لامعتسا هدنناموطم فرط

 Vale GLE قرش Ey هنسلوا هناراکتافتاو هدر

SIA byl J,ردشع | بسک یناکش  > ESتل ود  whe 

 لبخ تارک ادم نالک هدبا ماود cary ناتسراغلب هلبا

tly blهللا تدایسردو یفیدنلاوب  whyیراهنیاق  
 هدزرطرب قح هلوایدیموت بحوم تارک اذه ا

 هللا هناتسود تاقفدی و تار اذم yan هدلاح یادعلو

 IAF ندنهجردنم ماکحا یسهمان هدهاعم نا رو

 تروص ر ی افالتخا اوروا هلسروص لیدعت یمسور

 یداقعزا كسنارفوق نالوا كحهدی | طار %44 وسل

Sorteهیسور هیفام عمو هدکمامهدباتوقبسک رادیما  

 MNF Malad تایسح هلوک ندنوک هدنسهرا ابرتسواو

 ردهدقلوا اعور eres sbi راد هتفیدلوا هدکعاقرتو

 تالبصف ضعل هدنقح هطق وب هدع وتکم یحنحوا

 ۰ ردررقم قعلوا اطعا تاحاضیاو

PER اور 

 هیساس هدیز

 لافتسشا هلیلح كنعقو کیا زونه یتایساس ابوروا

apd) . 

8Îیسحنکیا .یلالقتسا نالعا كناتسراغابی ر ندرانوب  

Kas Anyردىشاحا  : odie witsناهرر  

Gly GE |یشردو هداهسرد ندناتسراغلب هرزوا  

 هدارو . ردرلشعا تدوع 443 وص ae نالوا

gal oboeیسوک ریو قرش یا مود هدنارک اذم  

 رلرفودنمش 6 هبمالسا فاقوا لل ناتسرانلبو

 GH ناب
 (NG ههر ol شلدا هرک اذم یرلهلثسم
 ۰ردشماشالک | ینیدمهلوا نکم

 هساارفوف رب لودلانب یسهوستو لح كيهلئسم

 هدنسهرآ ناتسراغلب abl ole تموکح . ردشملفارب

 نوکس ی.دلروک كلنکرک Sore po لالقتسا نالعا
 ندتهج و نوجما ینیدنلوا تکرح vee slo لادتعاو

Seyندیا لاغ شا هدایز كا یایوروا هدهسرویلروک  
eyهنسو «هنسملوا _ینهلاسم كسرهو  Airy 

 جاتا یرح یتح « قالتخار, Pre al یسهلئسم

 ert هب رحو زمتسا رتسا هدكياتسراغلب هسرابا

 ناتسراغلب هللا كسهو dey ینم هنسعلوا نام

Sarmaیر  OMندنو . رویم هلب یی  Ko Ais 

 ۳۱۰ رع اتسوا |eh slheas هک راو اهد هطقرب
sally pdm ماودر هدکعا دکر هروک  

 ۰ ردولو

 ندبداعسردز «gach. Las راغلب «یرلهب زغراغلب

yoیرلکدعا تدوع 445  ore poyنوجا ناتسراغلب  
 ۲۱ وا شالوا لئاز لاخلا برح الا
 ه-راللطاپ كنف هدنسهرآ غاطهرقو ناتسبرص هللا ارتسوا

Kyراغلب رار هلا كارتشا هدكبهنامع تموکح - 
 ,هدقزابینکیدلروک لباق یسلاقفرط عیطلاب هدكناتس
 ,BIE هدننب ناتسراغلب هلا, ole تموکح لوا نآ رب
 Boge كرلصخ ص نکا KE وروک- شکوززا هللوصح

 dle تموکح كياتسراذلب Spal ناسل یلیدبت هنیرزوا
 ینکید ینردق هکمریو یلاضیومت نانلوا بلط ندنفرط
 eT als یر ندنساغماو دقع كسهدهاعم نلر و

 (ely شملنوف (ayy كنبرلطتس# ناتسراغلب نالوا

 یعبط نوجا ناتسراغلب قماتروف ندناض ومت گرهیایوس
 هلو Le ایوروا یتثج هلوا یا كب هج رایدنک

 هدیکج هل روک قفاوم ثكعا راظسا هتک dey دعاسم

 زا رب ناتسرافلب « نا زرط وش . ردراشما نایمرد
weهداهتسا ندیو هسرشب راق اوروا . ثكح هدی |  



 قم ا نایب

 . قحالو ریهظ هسدنک ی راتم ابوروا . كحهلیا

WO Gla gelنءضتم یددهنر یک « . یھ  
 یس هلم اعم ه دنس هلتسم كا وهنسون (Ab rg یک یشادلوا

 .ردشملا كيرر هناراکدیدهم

 BAT ندلانرهد نوراب GLU هبجراخ ایرت-سوا
Jb yo یریفس تداعسرد Abas! هنن رزوا old 

  oteباب  adeشما ارجا تافیلبت ١ ندزاتوقود
 ابرتسوا یتسلدا تغارف  ablتموکح  Acheهدنسهزآ

  eyندکسرهو  GV gbقعالشاب ههفالتا ءرک اذم

pate كلطو طرش ر ay هک یدشعوق طرش هرزوا 

 یندلوا ٍثبرغ  OLزانو و ۰ ردهدازآ ندنتفلک

 تلم 4 یرغوط ند رغوط  Wale.ردلاعشا هناشنر

  ony Jaseییاعباب .ردق و و  erieهحتموکح

 ییدلدیا كارتشا اکوب  erlyهبفامعم . ردشمر و باوج

 اذم  oofردهدک« روک یک شمام السا .

  bialندفرطرب یتموکح  SS yoyیررض
 رب هبهبرکسع تاکرادت « ندفرط رکید یک ییددوک

b> کسهو ding هنندودح ناتسبرص . ردماود. 

  neهتفه در ردشعا قوس تامهمو  gedتاضا

CF عوضوم ندقرط JS Get de tlio 

  Shییدشکد یزرط كيلءاعم هتفه و نکیا

 ندناتسراغلب هلا ابرتسوا . رد دو  hosهدلو و

 هلماعم  Ayeیر ندراهئس اب رتسوا ؟ ردیمهرج رب

 دابتعاو تبسنا هددادنتسا رود یشراق ه هبنامع تموکح

 یزرط ییادل وا شا  Yeتموکح ر < شما كر

 ههطورشم  Slag « Boعاقا ! ۰ Sakonلامآ
 تس ودی دصاقمو  gayا نانو  WLUهلن یهاظم

oye 
 یئراق هب هدنتسه تموجح رب ییدودتا مور

 هلماع»  doy gal.روښ روک یک شمهملیالیدبت یو

 . بودک هسنارفوف ابرتسوا ندفرط So هکوبلاح
  asهبسور < ghهننم  be paleردهدننرورض ۰

 ( Ow a ye dum 9كس رپ  Se! Eyهدهلا-2۰ رد

  ۱ ‘iفو — ۲۶۷

 ماضورپرب هدلوبه هدنلئاسم ناقلاب كنتموکح هیسور

Kel ciیرف ذ كمارضورپرب .ردشلرتسوک ینیدلوا  

 هدینادلوا شااق هدعفومرب لکشم كنابرتسوا هدنسهرص

 (bara رکید نوسلوا یتهوکح هور . ردهدکمالیوس
 هسرزوا Juhi تاکسیهو ,dey نوسالو یراتموح

 هنراتموکح ناتسبرص و غاطهر نالوا تاحیه راجود

 . ردرلشمالوا غ راف ندكمنا هيصوت نوکسو لادتعا

 ینیدنلوبهدکعا بیقمت یراغن hay whe تموکع

 یدنک غاطموق هللا ناتسیرص Gar ردهدقماشالکا

 هسراروناوت هدزوایرب یشراق هبایرتسوآ هلیراثب .دت
 « هرتلکنا هیفامعم رلقجهلاق لوئم یرابدنک ندنو

 شا بروصتو لوبق كنراتموکح ایلاتاو هسنارف

 یتموکح هیسور ًاقفوت هنماضورب سنارفوق یرلقدلوا

 یار هنقفدت كن سهلئسم كسره هنسون - كيارتسوا

 ینسعا لو, سنارفنوق رب لودلانیب هلیطرش قلوا

 .ردهدکمهمروکهراح هقشانوجحا (Lim . ردودکع ابلط

 Od fad ye كراتلود شما اضما یتسهدهاصم نللرب

 هنسو داش .دسنارفوفو نالوا Goal تم

 !aaa لوق عقاو صا رب یسهلئسم كسیهو

 ندنرظنهطقن ییاهكنراتموکح ناقلاب هدلاح وا هسرولوا

Slice) gal ae, ENردطرش یماطعا  » gelهسور  

 تموکح Naw ys A ردهدکع | نابمرد یطرشو یو

 كن te SS ناقلابو ینیدنلوب هدنسوزرآ فالتت اهلباهبناعع

 یتسسایس كلم هدییدلبا بیوتصت یداحاو قاشا

 هسور ؛ Last .ردهدقعل وا 5 هدنسو po حاضبا

 هدنروصو . ردشمهمر و باوحزونه هنهطون كنتموکح

 جافر نوجا یسعا حوضو بسك كنهرضاح تایسایس
 . مزال كمهلکب اهد نوک

 -یجهوچیجس

 هقرفتم
gibقوج كب نوجما لاؤ قهدمهخدن £5  

oe dh dle سا و هزي ole 73 ol دورو باوج 



 ۲۸ — هر

 باا یناوج Hail درف Bie ders كرەلىديا

 و Shoe AN یوم "یدنفا daly شلدا

(us1 : زرودیا جرد  

ol tellعج  Lilعسساولا ضرالا نم نتمطلا  
 Leal earls یش اهم قم ون تام ادوهرانلا تد

 ءاشاا ws ۰ ort يشو شاو یشن اهتفطا

 Solr كوشلا ءاشلا ضصو اهل ضرع ضرع تقام
 . یعرااو بشمنا ةرثك نم نتسا ءاشلا ضعو هن

 Or erst یاوهف watt ةدارا ىلع gall اما
 ءاجر عوجو بارطضا نم میباصا U ناطیفاا یفاوقرغن
 .هنووشب مع نم pr U نارينلا اوفطا دقو « اوصخم نا
 ءاشلا تنامو « نهلاحر Sb or gtk or bi تکتشاو

 .فیجوا كوشوا مشهوا ءالک نم تدفتفاام بالکلاو
 تعن ها ىلع eas مالکلا ناردش ue اما و

 اهنآ تیح ناط غلا یناوقرف نیح مک sls بصح ا
 انغتسال ناربلا اودمحادقو . یعرت مهمنعو مهلباف تشعا

 تکتشاو . اهولک اف موحللا اووشي نا نع antl م
 نذحاام رک نم نهداضعال we بل نه ماس

 تقرفتو بشعلا BRT ye ءاشلا نتساو . نيالا ضخ ءاکشاا
 t مهم انعا نا ال عوطان» بالکلا تنامو . یعرلاگ

 : یسهجرت هروک نیر وص ی كن هروكذم ةرقف
 فداصت هغوالو ر رلککرا تقو مکیدلبا sy ینا
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utوعىم  dell ALمدسا هدارا ی وعد  . 

 ترادص دنسم هنرزوا یلوح كنهرادا لوصا

 یتسابر Sell راشم هیجوتلاب هنسهدمع MEL لماک

aeناسنلوا لیکشت  Cheةديدج رادا الکو  
 هداننا یفیدلوا لوغشم هلنایظننو تالبکشت كيهطورمشم

 سند, یسلاو SY یبامور یقرشو یسنر, ناتسراغلب
 HAL ندتفادص orate تلود هساصتیه دناسدرف

 ایرتسوا بفاعتم یوو نالءا یلالقتسا كناتسراغلب هللا
 هخینجوم یمهمان هدهاعم Wy Fo یلود ناتسراحمو

 هنسوب QU y هدنتحت یمهتقوم ٌهراداو لاغشا كنابرتسوآ
Sdهب ی اع باب ینکیدر و را رف هز الاهم وکح هزوح  

 JF . ردرل شملبا ol aw زا هند اق همظءهم لود رکیدو

 هدایز كي همم ۀعقو Sly نالوا تایسانمو قوقح

 pts بولوا ندءهداعلاقوف تانداح بجوم یزمفسأت

 كل ودقوقح هلبسارجا كلاح NAN هنیرزوا تازواجحم
 ةدیایوب ,هلغلوا عودوم هزتمه ك نمالک و Che یسهظفاحم

 وزرا ینرهاظمو توام كلمو le هدلاح یهو

 . رونل وا

alتلود هلباراتلود  ateتایسانمنسح هد  



۲۹ — Lr Gol. 

 ۱و اهل هود !ge راه یالماعم ققدت Bele | كيةمظعم هباحتم لود ندشدلوا لاک رب تافاصمو

 هلروص ندح كنهعقاو dele لئاسم a یراتنواعم

 5 ردزلومأم بوق یسلوا رب ذلصف

pailروما نالوا ندهممم تادجاو  ASLكاود  

 «یلوصح نزاوت هدنسش تافراصمو تادراو هللا یمیظنت

 لاح هافر كمهناهاش GF فونص « هتکلم نارمع دسزت

 ہلا یمیظنتو SG AIK « یلامکتسا كنناسایداعسو
leیاوقو یراشتناو ممعت كمیانصو فرحو كفراممو  

yu ty wyتیاغب هدنمدزت یلاصیا هتیلمکم ةجرد  

 WU yr le ندتموکحرئاود هدبابلوا ندنغیدلوا مزتلم

gleeنناوف قجهلل  adn Che JAYكبارءاسلجع  

 یرایهاک | راک ممه "یفورصهنمیظنت رانوناق قیالهن دصت

 ۰ ردزلومام

 نمشمو دوعسم هدنقح رمتکلعو ade تلود

 ۰ مدلیا داشک BU gece سلجم نوک وب هایتان یسلوا
 هلز مت کلم . مرابتخم هلکمروک هدمروضح ی راث وعم كمتام

 BE منع کک هدنقح یسدادا bl یناسا نوناق

 Jone الو

 ولریخ زمتلمو « زولود « jel gee سلح هللااش نا
felزمنطو « هدرروک  Joyeهئداهتس  SUرولوا  . 

Erdle Gooleنوسلیارمظم هنسهبنادمص تاقفوت . 

 ۳۲۹ هنس هدعقلایز ۲

 ۳۷۲ ع هنس لوا نوناک ې و
OU yanنوزیرط نالوا یم لا هدننايم  Sy 

 نداضءاوشمع هتسابر ماقم لوصالالع یدنفا Gi ىلع

 روناضر یلوعبم بونیس هلکب dle Cyne هنجلموک
 ۰ ردرلشمابا هدهعرد یسهفطو تباتک كب

Jeباا ادتبا  Malanشمالشاب هقیقدت ی  

 نالبدا نابمرد ندنفرط یرابضعب ندرلت ya هدهسلا

 Band یضتقم Sti Usb] هدصالوا هننرزواضارتعا
 كنالءاعموب .ردشلدبا رادتا هنالماعم ییرفت abl هعرق

 طباضم كردیا ماسقا هيهعش شب اضعا هرکصندنسافا

 .ردشلدیا

 SF یدب تعاس مارک Verde یر اج §
 ۰ ردراشمانا رادتا هنارک اذم عامجالا هدن رادار

 ؛ین-هظفاحم كماظتنا الوا یدفا Gi تقوم سبد
 Sie Si ندنرلوتنلراب ینحا دا ندکدتسا هیصوت

ohیتکیدشا دورو راهمانفارفلت قوج  Ayدم  - 
 .راباوج هنیرزوا رارق كجهلب ر و هل ارق We) هجرتلا
 كنالخاد ةمانهاظنو یسملیدک هنصوصخ یر رج كس

asiو هجوم یسهدام  Aineنوڪ  NI 

 هعرف اب قرهنلوا عضو ورم ههباخا قاروا هنرزوا
 یحنشب هلروک ذم همانماظنو سا عیزوت هرا هش

 Gry) cad ًاباوج هنوباه قطن هدهجنبجوم یسهدام
 يه نوما كنو و لوا ce he رکشت ضا ع

 لیکشت نویسیموق رب GIT تاذ رچوا ندهبعش
 EAT Wyre نوک Sl ر و شما نایمرد یتسملیدبا
 ۱1 - مو ءرک اذم هرزوا كا لاعتشا مدنراهمش

aot “iردشعلوا  . 

 یاکرا هبعش یه یرزوا ماشفا SS ی ستربا هع

 كراج (BS نوا تعاصس دلر هلکح هنیرلءرئاد یدنکا

oeهبمش هلبا ینخ یر ردق  De datكنبرابناک و  
 0 كناذ رجوا نوجا نویسبموق SAUL و

 ISB نما نوا SH ندینکرشب نوجا هبعش یهو
ablهدهحش . ردرلشاوا لوغشم  fsدما هبهعش  

 ینچواو یدنفا هام دوم «هبعش یجنکیا و كب اضر
 pol هجاوخ att یجدرد و یدنفا ءارما هیهمش
 + ردرلشملب دیا باغعا ,ree یدفا

 ندنابالو هننراظن هبلخاد هسیا GS رازاب ینود §
 ult لماع هعرفتم قارواو هاا طداضم دوروم

 كنتراظن هیلخاد هلتمج یندلوا شمهملیردنوک هنا وعم
 كج هدا لاغتشا Vole یسضعب What ندنزو یدسوشآ

 هج دام نمجنا LEI قاروا هدرب . ردشماملو شا



Hal vie — ais? 

 بولوا قفاوم هناوصایاع | كئومیمیم هجفدنلوا قیقدت
 (cathy oy Fs ges میظنت هطرضمر slo هنفیدلوا

 هط.م رم نوجا هاا قارواددع شب الثم نانلوا هلاحا

abtافتک |  Cm ye Gee Heb alشلوا فالتخاو ددرت  

 وبشا هدهسیا shal لوبق لوا قش هلک | هرخالابو
A Silanesهديا یلکشت هلترو صو  Seموع « دد ع  

 ارظن هنکح هلک مزال قملوا یواسم هنددع كناتوعم

 لکشم مدنسباس ?lab oli فن ا
 هر هدوسمب BS هد یهو سلجم هدهسلکد یشرپ

GU gasلاغشا تدمرب هجو زوا  So) . 

S$ otهح  

Ateمالسا  

re 

 §  par.ردهدكمما ماود «توقرو » هعطاقم ید هد

Fs, كلوا نوناک FAN ole تایظنن رصم § 
 هدنارک اذم راد هنمظنت هجدوو شما داقعنا هدننوک

 ردراشفلو . deedتارک اذم  < gadهطیضماب هننرات رغ
ES هرابل por هطضمو . ردشلدیا ضر 

 كم  J gahقوةح نالوا هدنسهراداو مظنت كنسهلخاد

 ارتشا  G2 ISرارویمتسیا ینسادیا .
 § هنب  Muleyیاررقم  Ormond:هک رولیشالک

SKN ۱0,۰۰۰,۰۰۰ هنموگتادراو هدنفرظ هنش نک 

 تافراصمو اربل  als ۱4,۰۰۰,۰۰۰ردهلوا غلاب :

 هحاسحو  “diedردن رادع ندارم ۲۵۰,۰۰۰ تادراو .

  ITALهنادراونوجما یسهنس ۱8۰4 ین نوجما

. Sede po ارل ۱۲۰,۰۰۰ هنافراصمهو ۰ 

§ 

 نارا

palsهدسهعطقناجماب  poتابراح نالواروهظ 525  

hela rye OW ryی.هحش  els Gods) 

GS Leتکالف و تعزه راحود یارادفرط هللا  
GHAرارحا هقرف یک  Foتیرح نامرهق  

 ناجحایرذ | OF هدنسا دیاموق oF كا راس نالوا

 و سست یهرادا Gaby pte هلبا طبق یت-هعطق
 ی[ تاالو gel ] نالوا ندنباجا كننروشم لوسا

SGناخ راتس هروک هناباور ضمب . ردراشما داشک  
 رب لتوق زج هلبا هیرح تالآ میس یی ی ابانج
 So . ردء دیرکف كمورو هس رزوا نارهط نا ودرا

 . ردشا روهظ تاشاشتغا یخد هدیرهش Apts ندفرط
 هلتدش یندادرتسا كنیساسا نوناق كرديا مایق یلاها
 i راردمدکعا باط

 یرظان هبجراخ ناربا هنسهطون هیسور — هرتلکنا و
 سلجم ر بسانم هننایضتقم كنلم یسهداراو لما كهاش»

ju she pa Soul nalردشمر و یاوج «  . 

cals §رتاد هنکجهدیا رارف  Glasنارود  
 © روسدیا

Aye §رد هدماق ناربا نو هروک هثداوح  . 

§ 

 ناتسودنه

 هدنتهج Gas كيهتکلاک مدقم ندنو ن ait جاقر §
oeهدرفودنمش  hos!)یرایلو  daeنرترب  

 . یدشمالوا تافلت هدهسیا رثملنآ ابمو هنیرزوا
 ضع كناتودنه یرلبانج [ وتنم ] درول یوم "لاو
 ad یداوح Gedy هدنمزعكعا تراز ی راس الو

 تکرح ory ندهتکلاک كلیدمش هیفامعم هدهسیا
 تاشاشتغا هنکرت Arley .ردشمر و رارف هنکح هی ۱

 . رویلدما oF ینیدلوا عنام
 هغیجآ ندقیجآ هبیاها هدنویساتسارب هددابآ ردیح §



 Hob ۳ ۹ ۳ 4 و

 داراقطعن رب jal نایصعوزکنا هنتف [ مسمریغ ] ودنهرب

Sx!ردشلد تسدرد هدلاح  - 

 قداصهنتهوکح هرتلک:ا !ASL یسهتیمونمالسا §

 - هرتلکنا Aut هدو ءردهدکما !Ave ge Jab y عیطو

WSSردیسهحیش ی داع . olin gare Geo GEN 

 . راردهدکا ثحم اٌماد ندراشاشتغا نالو عوقو

§ 

 ساف

 - البارق ندهحنط 5 زعلاد-.غ یالوم قباسرما §

 رارف هتماقا هدهحنط هرخالاو  ردشا ت٤ نع هه

 . ردشمر و

ml 6هززعلادبع دیفلادبع یالوم  ile 

 ییا هکر ونلوا دبماو .ردشمالاسرا همان هناراکمارتحا

 .ردقج هل lab تدومو حلص نزادعب هدنسهرآ ردارب

 ندنفرط LILA هسنارفمدقهنوک چاقرب ندنو §

palهیرلترضح  abyیدشلدیا ده  . 

Fo GM par |هد رثل ام یهطو روا دم  

Ollyلاسرا همظعا ردص  Gate!هلا یدمش .  

 Nab y Aad |e ها de! yo یار كمظعا ردص

 Clie nel زکلای . ردشتا لربق یناجردنم نوتب ناه
 ی-هلدا ارجا تاققح راد هننود كيهسزخو هات هد

 یسلک مف Woh Oat ضارقتسا : ردشعا بلط

 فرص ههراج روما ندنفرط ین رقم كز زءلادع

 .روشوا اعدا یبدلدا

oo AS §نالوا یرلردار كوب هدف ادرع رها  

 هدعقومرب یهدنسهرآ طابار هلا هقنالبازاق دمحم یالوم

 شکرسو یصاعوب نکل ,یدنا نالعا « ریما » یتسودنک
 ASF هدسبح یدمش بولردبا تسدرد Oly ردارب
 ۰ ردشلدیا

 یحراخ لاجا

 هرتلکدا

 تموکح زکلاب یالوط ندمءریخا تالدبن §
 نون هدهجرد كوص یعوف GI نوت Sh لکد
 رازیلکنا نوت هدنصوصخ یس ظفاحم كزقوةح ندن را دلوا

ILکهدقاس رود كياکرت . راردنابزکیو  BI 
 هساا نوکو .یداروردنوشود كب BI یرالزاز و

 ox We KI نالوا هداش رفاو ey اکرت & دال

 نامضر SF OLLI تباغ نوجا یسهداص ة و هیسایس
 رازباکنا یو . ردههش ٌُ؛تسراو کجهدیا لکشت یوق

  هخسن كوص یه نف « تسیرهبن » ۰ Jayde یا كب
 ۳ را یسرتوف نلر « رواد هدنسب

Ssهبایرتسوا  GENقرامسب ناشیلاجهدایز كا نوا  
Co!مرامرج ناب یدصقم كقرامد . یدلوا هدقفوم  

 ایرتسوا . یدبا لکد یشر, هتشب Oat yy كلوصا

 vl یرصنغ نامرج هانورو" ردا لیا

 .هجرک gen هرکفو . ردقجهیملاق همش هج هرز dao هلوا

 . ردقج هلوا یرانم !Abies ناقلاب و رود فوق
 هدافتسا LUT نالوا gas « Bo ron هسا ندیو

 abs) همسورو الانا ی هسنارفو .moult ردکج ددا

 VAs iy ate he . رلکحمدبا تءواقهو CIE کو

 یهنزاومو هوا قوم WIEN اکر Fx یلتوق
 ۰ ردکحهدیا هظناحم

 1 لو 1 ادا قلث gen ۰ یراتداق هتلکنا 6
 مظع هدنراقاقوس- هردنول نیداق زراجتم یکیب نوا یتح
 ندنفرط « یسهتیموق OU قوقح » . al شراع رب

gL Ybهدهسیا شلر و رارق هلاخدا موحهلاب هنسهرا#  
 ندنفرط راسیلوب هدنکوا وتنامالراپ رانداق ندبا موه
 FY» لافطا » كيوتناراب ol. Ggastoi تسدرد

 هربئدر هدلاح یفیدلوا لوغشم هدهرک اذم هدنصوصخ



iol. 

 'Jlab « قرهل وا لخاد هب هر نداق هررج ر نر ۲

 pet یرلهساا قوئح ك nob هدزکفار ی ال

 ! یدفاب aoe زکیدیا MA رارقرب
 هرافسو نوتوت هدننايم راقجوح هدرتلکنا 8

AFعن یو . رودبا ددشت كب یداع  chetنوجا  

 ندنشاب ترد نوا » ندنفرط تموکح هدوتنامال اب

Olly ZTهدننمض « یم ین-همجما نوتوت كلافطا  
 . ردشلدیا ee هخالرب

 یشک یللا زویجوا ندنساضعا یسهرا ماوع §

 قباس لیکو شاب God دراوداربس « تیکسآ رتسم

 Sake Dye قوچ رب رکید كيهرتلکناو روفلاب رتسم
 WU yo سلحم یلنامءع ین ریفس لوبناتسا كنەرتلکنا

Soratرومام هباطعا یهمانکیربت  Ashلا » . رد  

easسلجم  OV geceضرع هنانو--م« سلاح جنك كا  

 GF بجو« هدنفح اکر by pte لوصا abl مالس

 «. Al ناب !Gaal gods تداعسو هافرو

§ 

 !dy ايوا — اق سما

 لود Slob il نام کک ی یی
 الا هدنرزوا یسهناتآ حالصو حلص نوکوب همظعم

youdیدهاعمر هب اب  rdهرحراخ  so blتور وسوم  

ablنو راب یریف-انوناژ  wlردهدقع ال ضما زدن رل راجا . 

 كنغا روطارب:ا ne تموکح Sol ندیا دقع یهدهاعم

Seنت  Gals Salsasلرب عرق  
 رد هرارق oF كرهديا هدهعرد ینیقءآ كنس

 ندعقومر راوشوو مخو ینهرتاکنا هسیا فالتاو

 رە هد ی Sos at یسر ارز .ردشهراروف

 BS وش نالبدبا زارا ندنفرط oe SS هتشيا
 یاصقا و هدریک طح رحم هکردهدنسهاس یبامولید

 . ردکع ها ظفاخ وقوتاتنا هدق رش

Viv — aise 

ole gs WT IL yjهدنتح  VTیزاوتناممم  

 . یدراشما لوق هدنراوص Moy ye ڭمرتس وک

$ 

 Shin gle  ایرتسوا

 هنس ینشعلا كفءزوژ اوسنارف روطاربءا رابتخا

oyنر ام  Scorn van ear 
 . ردشادا ارجا رلکلنش هدننوک یجح ۲ كلوا نوناک

 راح ود هرللا هراتک الف قوحر ,PETA Ons روطاربع |

 یر اسع ور هددوق تاد eo IS . ردشلفا

 .LUT ىدا هروتک alt تحت هلیعدراب

Gad bail syرضو شلوا بوافم  ete Joهبایلاتباو  
 هننصغ كکسیهو هنود هدنرع . یدشعا ملست یخارا

 ند.م۶ وش نالوا قحرش . یدشل- هلوا قفاوم

A Abe «oY ybترمیمص یراکدتا ا  
 ندا لافغا یزوطارعا . ردشما فاف نهاتسود

ATEی رف كسدم ماع نوت لاتنارهد نورا .  

 . gate ازاو

 - هنسو کرد gb زلکنا « تسهرهن » 6
 لاعاب هفت رش عماوجو 4.29 ر Gl یک ناتسراغلب هدهدکسیه

 .رونابزا رامالحاو والسا هدرتالو Sly . ردهدتلوا

 .راردهدکعا سوفنوذوفن عب Fd 7 رلکیل وتق نیتالزکلاب
 كجەدا باج یتفد رظن كمالسا یاملع هسا تهجو

 ۰ ردندهمهم تاصوصخ

5 

LUT 

 یابحا رب هدیزک هلا Wale تلود هدقاس رود
poهنازابتما قوجر . یدا اننالآ نالیر وکه دنس  SU 

 هدیضارا Sod gh des یلو ربهدیلوطان آ هل زا بول وا

 اق كا نکیا دوجوم یسهنکسو یراینولوق نامل آ درره
 نااش تدورب رانآ ییدرتسوک وشراق هز هدزعامز
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 ته یرظا هبحراعو وولوود سلر, - ردیار غتسا

۱ A را رد,دلماوت 

 $ ینالوطندنسهلٌسمقرش  MSU ENSعقوم
 کا تئواعم هیارتسوا . ردلکشم كب یسیسایس

 نکل . ردروبحم  UTSرادهفظو هبهظفاحم یقوقح

 تاموکح نالرا  takerید  heراردهدنرو ج .

۱ gry هسنارف هیسور هرتلکنا 

 : را ردب رادف رط

 تاب gel هاکرت 8 2

woth 

ee 

bee daly ct كلا Ane oll هدنحا can y 

 ایا تلم  . Gal Salesزووا  Slیر ندهتس

 قوةح  Aloنوزوأو < ی هنصغد ین-هلمو

  {hs ey Feنالوا و

LS BE Ale Wen eat pe Soe تلم 

  SV geneها ردما داشک

 شلوا فده هنا-دعاو نزاتلادع تدم

 ساحو شعا ات یروشهو

 . ردشنلنا راتاو فرش نالعا 5%

Skeهدنف رط ره كنابوروا یداشک كنسلح تام  

 كي ربت ندنراوتناراب پوروا نوت قرهل وا GU هلرلرد#
oo hell abeدورو  Galهناصااخ هدللرافارغلتوو  

 دراودایلارق مرتلکنا ءردشاروک !guts شازا هامصو

 كلرهردنوک همانفارفلترب a plesk ترضح old تاذلاب
sisردشعلوا هلباةمو شما نام  . 

 دارا هلرح وب نانلوا راهظا Ons رطیرلوتلراب اب ور وا

ELE Subsیتس هم ینردلوا بولوا یراع ندتعف م  
 .ile Koger ردقو تجاح Sel ثحم عوضوم
 هدنوکر لفرش by نالوا لابثاو .تداعس oe نوجا

ov Lsهدنلو ءلارتشا هرورسو قوش نالوا لصاح  

 سج ربو Maye ,نسح Mike یراهلیج نانلوا راهظا

 . راردبا لوق هرزوا قلوا دلوتم ندهناراکشیناسنا
 تمدخ هدصقمر هقش ندتعفع هدنناسایس ایوروا

 هتشب ردق هیدمش تایسارس cise ردمولعم ییدادا

 راکنا دیار rae . ردشءهمودبا دانتسا 4« رزوا ساسا

 سح ه:ایوروا هکزامهنل وا

 hh» كنلءرب لوا
 SEN صوبصخاب « كنهناسسنا توف ۰ كنهيقالخا
 قیذیصت یتیدنل 9 یعوزل .كنهاظمو ci gles هسنج
 قدم هکنوچ . ردراو هدرانهتسا قمشیلاج اکو كردا

OS sheنواعت  pollyكلردتنا دانتسا هنسهدهاق  

 قو لیکشت ساسا كنبهرش car . ردیرورض
 هدنسرادا كراتموکح فلتخم هلم سوت . ردمزلت سم

 هجوم هب هطقن رب یسهناراکتناسا تاسح طقفو ران ااو

 ONG نوجا دیز یردف

 راردهدقمشیلاج هدیزتیناسانمو هطبار (ov Jes رلنالوا

 ندنلئاشم هقیلو هدنسهرآ UT هلا هسنارف ۰

 زرسلارف هدلاح ییدلوا دوجوم تافالت>ا یادش یالوط

gu) ob sil»۳ اف هر یر یفاطرب  

 . راردهدقماسااق ىلاخ Oa pe هتتسنا دسقع هلا تدوم

 تسیهصو Salle زونه را اود لاو

 رج یمهلمام» یئراق هنیرب یرب + ییدمهدیا سس
tailsترابع ند  ole, gills!هراد تععهمض راتلم «  - 

 .زتسوک هدنابرج وش هتشا (Joy و یعاس هتنراقم هدا

 تابسح نالوا هارا یشراق هتلم Sa هنما تامر هکرو

 . ردلوقو داعا :Obl هباراک دارو

 ۱۳۳و تا ییدانشک Ole تلم لنا

y-lasهدیناع  | pasate 

le glesرهلاقم هناراکشیانسكب  bo) eeالاتاو 6  

 هسورو « هرتلک:ا .هسنارف .

Siیرلودل را وريو هردو  AT eyارت سوا و ۳  

 هون و و lim هدبایو یف> ۰ .ردرلشمالاو CS هدیرلهن 8

alsهسو رب  « ike Pateزکلا یداشک كنسوتنلراب  

 ble نوتب کلب بویلوا هبقورب میم ch نوجا رلیلنایع
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 ندنسهمیظع عیاقو كتيمالسااع نوت هصاخاب «كیایسایس

 . ردشملبا نابناو رک ذ یغیدنلو یر

 لیدی یاسا یر ندندمر le gder ایرتسوا

 ايرتسوا نالواررضتم ندهعطاقم .ردهدکلروک هد کیدا

 قحب كك یهو ny یشراق Cit كنا هو ترا
 هد شت ENGL هنکلاع ارتسوآ قرهلوا راغم هدهعو "

 ادا لاتر هد نوراب یرظاب هبجراخ !Lig نااو

S-\هدرود  vis)هه اع ج یک  Voleدیدم  - 

einesا  osهلوا اات رکراک یو هد هنا تیلو  - 
 هب هءطاةم . ردشملبا كلم ae قرهالکا یننج هم

 نالوا E ینردمشالفا هنالتا ندو تاچ

 تاصارتعا یراق do Sy طورشم یدمش ایرتسوآ

 ندنفرط تلم قرەلوا قباطم wale لامآ ۰ ندننایمرد

 یمهلخادم كتموكح هدهعطاقم نالوا قیطتو ذاا
 . ردشمالا تغارف ندنرارصا هلا كاردا یغجه.ههلوا

 هدن ع هزآ Sle باب هللا یریفس تداعسرد كنابرتسوآ
seyكکسیهو  GIL)نیمزرب هدنقح  GHAIرضاح - 

 كنءرک اذمو ES EET ه.رک اذم هرزوا قعال

 نمالک و ته هدنفح S هديا نایرح 4959( ساسا هن

 els Slade نوسلوا هدنروص یمسر ند رط

 هدابو یراضم ندن Jae اب وروا ocd ntl شمااوا

 هسلا Go ge تامولعمو . ردرلشملبا تامواعم شن

 كنءوسز كرد لیاقم SUL تكسو هو ۲

 NJ راصحا شم « هندی هد هجرد شب نوا هدزو

 dh Jae coy ایرتسوآ ناناوب voile كلام . هناوق

 تقفاوم هسرارفتسا هدهنامع ُهرادا كرازاب یی ۰ هنساغلا

Seon!نوید یک  Song?نوجا كسمو هنو  
 . ردشعا (gloss يج هلا لوق تاشو 9
 هدكناسرافلب هتنرزوا یسعالشاب هنارک اذم abl ابرتسوآ

 مراحم . gated ود کیدا لباع هفالتس ۱ اهد تار

 شلرد وڪ هداعسرد ندیاتسراغلب هرزوا ییدا را

 ندا Oboe هدارو هلا یدنفا GF) Gary نالوا
 ا سس رسم

 . هدنلباام تاضب وت كنلالقن-ا ناتسراغلب هدنارک اذم

 قیدصت 60555( كادا ققدب هدساارفوف لودلانب

 یرادتم (Miu وعآ . یدشماثالک | یحهلس 4.( وا

 هسنارفوق هدو قرهبمهلوا heb فال | هدەدنقح

 ینرادقم Slice gal ges كياتسراغلب . یدشهلقار

 قعرایح هبهجردرب كج هل هنا وا لوق هج هرن( ع تم وکح

 راركت nail فحول ارظن هن ملو ke نوجا
 . رد وص 02 !Seon ماود هنارک اذم تولک هبداعسرد

 یتحو هنایوحفالسا abl ake تموکح كنابرتسوآ
 هد كياتسراغلب هنرزوا gael SIAL كلسمرب هناراکتدوم

 ناتسراغلب هلبا ایرتسوآ یسمرتسوک تعالم اهد تاقرب

 كياتسراغاب . رودیا sl gard و كارتشارب هدننايساید

 .یقیداو ندنادنرت كنسهناق ارتسوآ یلالقتسا نالعا

 یتکرح رب هلب ون كردیا تمدخ (Aw Mt وب ایرتسوآ ناتسراغاب

 Shy + یدشمنایوس orn lay كي هعق و یردسا مازا

 كياتسراغلب hsb فاکس یهو ay ola راب هدنجمایآ

 ارت سوا ینردقلوت تام ها یالتتسا نالعا

 نایرج هدهسرل شملبا نالعاو pti dey نات--راغلپ و
 . ردهدکعا هنارا یتسکع كنون لاوحا

Lim sl «So ندنفرط le plas ارتسوا زکلا 

Her ,هدنسهرص. NS اذه ندیا Ob = هدنسوتتلواپ 

  o Lilieیشراق  Jaeردهدکلرتسوک .

 هدرانا-قلاب هدنفطنرب یسنر یسهنیباق Lim gl الثم
 ندنغیدلوا كلرتشم ییفانم كبابرتسوآ abl ole تموکح

 BLS یه یدقع GIO رب ءدنسهرا تموکح ییا

 تموکح ی !Py نابمرد Fea قفاوم هنعفانم

 cpl ghle“ هنسهقسلو ,LUT ایرتسوآ ے فنهیناع
 ناتسرافم نالو هدننلآ شمس دوف تنابق وار

 زا ته رم ک یاوت یسشالژوا ندساساو هد هلبا

aنالوا ه ارا هل رع ونسا  Aon loge) ded dy - 

 . adhe ین راکچ

 GU نالوا رظتنمو بولطم Wels Sy هله
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 يهدجراخ Weeks قطن نالوا شمهمهدنا لصاح

Libتلم ینایع یشزاق کو ٤ ی  Aeهضم  

 اهد یقومو لاح هرکص ندنا هداهروک ین-هباوج

 . |هشیااچ SAN نیست هجا
 سس سم سس

 هقرفتم
 lel‘ كجهللدیا عیزوت هک دز قیرح رچرچ 8

 هلا Hoyle oly یثاهم شوف كرب Sil ندهبدقن
 Bll yp یئاعم fad كم FIAT هدویئوارومأم
 یساطعاءرازا]وب C5 gla جاتح ادعامندراز و هلیسانشتسا

 . ردشلردشا رارق هجالکو سلح

 یاصصخت همرداژ LV مومعلاب هانداع.ترد 6

 ةر ندنراظن هلخاد !JLo كاودج نم یوکی

 . ردشهللق راعشا هبهبلام

 تاصصخ ale هرتکم دوج ومهدالخ ادهنسلالما 6
 سا هح هلام یرود هتنراظن قراعم كيهفوقوم

 ۱ ردشلدبا

 BO ر ح هلوا-ةم فالخ Hela gd یاومرت §

 HAF كج هلرو ندنفرط یرتشم sald هلغلوا دوشم

ern Silerا2  melee11۳ ار  
 خف كيهلواقم هدنرد-۶ یالخو یسعا lol یهلواقم

Soaردشمنلق غ ات هنا موق روک ذم هحنت امارمش . 

 OLA سودرف هدنشولت یاننا كنسهزوم هرحم §

 رادتمیق Cale tle هشیرلت pam ناخ ele ناطاسزوا
 . ردشعا رومط قاحنسرپ

ae 8نالو هدهرونم  Solرک اسع رواط  ale 

litهدحیح  Keدا قوس هب هم رکم  ahند حح مس ومو كج  

aS. Koتاقسش هدهرونم هندم درک و هدهمرکم کم  

 . !Sab رادتنا هتسارجا

pols. cb §قناب هنعارز  fantیرلجابتحاهجحم  

Ghia. 

 LE هنابالو موم نوجا یسلنلو هدناضارفا هدنتیسن

 1 . ردشمناف ارحا

 ۶ یدقا داشر CY وللود تنطلس دمع لو 6
a>هدلح اس هدشاطکشب كس رات  osیلاص هناراهراد  

NEY Qt”یرامودخم نروکینیدلو عوقو هنابثا  
 یراتیعملاح رد ندنا LGN par رایدنفا یملح و نب دلا مح

 ناکدن Sle هلا یکو هرئاد SL) هدام رابخا هتناکرا

 شلدا ارجا همزال تاب Fs قره الیوط نیمدختسو

 هددادنتسارود كض رءتم طتفو شمامهنلو ضرعتمهدهسیا

 یرب ندصاخشا مدختسمهد هناخاخاس هلتفص همفخ الخ اد

 هاشم هلکشنالب دا فی رءلیحو شلدا «مش هدنفیدلوا

 !wail Gly هدتعلوب یکنفرب دو راد هرز وا قلوا

 wy) pardon gh كصخدرب ندحراخ یخد یارضح

 نالبردنوک هرزوا Gg مادخیتسا هده راد هدلاحره

 Ee ee رارویدا اعدا یشیدلوا یر ندصاخ ثا

Chl.داشر  Geb a> ailیظذام  dol 

 كنيلاعیارس قرهلوا دوجوم ROE زکس هدنرلیارس

 وق قتلوق ردة ههو یسوا یر و لخدم ییا

Sorterول یرکسع هدرلوق  LSهدهسیا دوجوم  

 WIS هجتسبرس ندراوقو An ی هداروا
 . رلشعا هدقمقح

 مسر كنانب نالیدما ءوالء هننراظن GbE رتفد §

 مد كاتو ءم le نالوا joke رکا As هوا هک

okaردشلوا یوک  . 

 هناهاث تاذ GS یداشک سر AV yee سلحم 6

 دراودا یلارق هرتلکنا هدانا iad yp ol gens سلح

ob paندنف رط  Fwنمضتم یتسقفوم كرالنااعو  

 ۱ . ردعاوا دراو فارغلتر

 یواح Sis ندنسیموم زکم Ger قرتداحتا §
 هناهاش روظنم فارغات نالبدا هدیشک ه هناهاش تاذ

 نواه ًةماقارغلترب Wye نمضم یسونع قرالروم

 5 ردشاروس هدد
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 یبتفوم AY gece AE هبنجا تاعوبطممومعلاب §
slsتالاقم یوتحم  i۰ رد راشمللا  

 كناخ ززعلادبع ناطلس هان نارفغ ناقاخ §
 (Plo یرلترضح یدنفا 2.2 els یرلمود

ow Ash6 مودع ناللو I Keییدنفا خرف  

 ALT ناناو ینوننااراد روه-شم لا في ءرتلکتا
Startمازعا هنمسق  oddردرلکح  . 
 نوکیسلوا كب رونا tl Oat < ندهاحم 8

 . ردشمتیک هکمالس هلرفودنمش ماشقا
 Ae par CAA ندلارو ?gel ولتلود 6

 . ردشلوا رداص shu هدارا هتیراهاود هيه رح ةیتکم

 (OF یحالصاو ’Gand كنودرا ینراظن < §

 لوغشم هلبا یمیظنتو بیرت راهماشنوناق « راهمانماتظل
gsiیک  wha ane coilsیجالعا  Fo dy) 

 p57) el SA تار ےک

 رهش OF gi shar كنیدلب "یعومع سلجم §
 هب دب راود مو Orsay د شل ر ارق یعا( جا هدنشاما

eG pyarعامجا ثكزدىط 4  ctu ghرضاح  

 .ردشادبا ارجا تاغیاس نود هننرایدنک نوجا یراغلوت

 نایرج هدهینلع تروص of اذمهدنعانجا كنيدلب سا
Heolرانهتسیاو  poleردقجهنل و  . 

 OLS داحا ندنفرط Lil یرحم دیدج ظفاحم 6

liهدنسهحیش  Cadeیلعی_نهروت هدنراوج هرونم  

 . ردشلدا لکتتو ual یمایقشا

 فسا

 هرادا ندنفرط یدنفا صلاخ دع یظعاو رک
reهعلاطم هلفسأت لاک یهترو نالیدبا لاسرا  

Jarlهرزوا ییدلوا دافتسم ندنناس كيهقرو بحاص .  

 هدنسلاع طح «J رو زاححو هدنلخاد ی الو بروس

 تعاس یدیو هدنسهبغ تهج ILS مان هبنارطف

 كفورافلارمع بانج رک هفیلخ بولوا م لاس هوا یه

kaیه واز هلا فا رش عماح نالوا ته  ‘ly 

 زکس ید ندنو کلک dey بارخ راحود هلا نامزا

 هلبا هد Avene ندتمافتساو قدص !Ob مدقم هنس
 lis. gu نالو عوقو كياشاب د.شر یلحتم

 هربخآ هلهحو ر چه nes كر oS ذم عماح a رزوا

Ur goneقرەىماقار  ey 40 959! ellو  o nani 

 (Sa ان هدهنسح تروص رب its ترشابم

 تیرومأم لیوحت AT Je كناناپ دیشر Le و هدلاح
 رغ یمابتلا هدنیلق Werle تام نوکو هلسس یا

 did و ترف لاک هدنل» ناسلو ناجا Jt رج یلباق
 BE "یلاو یلصوم ندن Jone كيزع برع نا وا داب
 ینسهناراکتناها رظن لاحرد هلکلک صخش مان ینعصم
 بصغ ین راشاط كعماح درهدیا par هسدقم یانب وا

 یجمدا مدق نوا ی رومأم cual هبزع نوءلمو

 هروخآ ییردتا اشنا هدننمض یسهظناحم كناناویح
 ندهاتاخ لاسفا یک كمردتا لالہ ساو فرص

Faeهی سلاها و نرومأم یساول رک  (ware 
 سردنم نو روک ذم عماح هلن روصو و هنغیدنلو تبا

 مه ندتهج Ko flee ندنهج رب ندششیدلاق ہدلاحرب
 دارلبدبا AV dyes ندنفرط تالحم Ly یراوج
 aS hee هوا نوسروط هلبوش ترابز هیمالسالابسح
 ناروف هلبیسح یم the tle باکرچو تساج نالبنآ
 هلاحر نکمربغ هرو ص ندنراوجندههرک حمار ندا
 هقرو بحاص هللا !gad بجر یان كرکو ییدلک
 یعاسمو تمه فرص هسریهطن مدقم هام ی ندنف رط

rye! ialهن  ibyمبطل اید  HLS 

dale eeلاوحارت و یغیدثوا عاجرا هنفاس لاح  
aie beیتح بولوا کلزمتمهو بیسآ كنموکح بیس  

 یلدرک اوا ةبساح هن رزوا هيتس (Sols نالوا رداص امدقم
Pol els!۱۵۰۰ كندنفا  ulyفرص هرادپمعتم  
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ahكاالپتسا  ey Carleyلقئسم بیس هن مرک  

 هنرزوا یسک كنيراحایس زاکنا هدهرصوا قرەلوا
 ققد لا كتبمالسا یترارظن یک ینیدلوا هدصوصخ یه

co falasكيناجا نریدتا ذوفن ردق  Ca)یراحایسو  

Foندنتلادع كرم ترضح  Nae dt ah JG pate 
 كنيملسم هفلخر هلو شلوا هدرتسک هناهج یتءاحشو

(gers Karol’كمماعت نانلو  ah yeهدنلاح  eyنایب  

 ندهقبتع VT نوکوب رایاناّع دیاشو یرلکدلیا فسأت
 راهسیالئاقنادجو ade yay هدلاعوب ینانوبنالوادودعم
 تور ادع اوا aie دا رشت نوسلوا زر
 OAS pais ماقم هنرزوا CAEN رارصا as مهلوا شا
 هلس ٌهدارا نالوا رداصفرش هلذْلوا تفک ناذتسا

 یج هبساح Fo هعفدوب كفلبم كج هد. فرص هنیرزوا
ISGفرص هنسهیصخش تعفنم كننيما دیعس بناک شاب  

 . ردهدقملشالکا یبدلدا فالتا هلتروص

 صوصخاب Spare تاسسوم ! مدیا فاصنا

alleتوطس هلبتعاحش .  tole NE linn y 

 یلاعم مانو شلوا قفوم «غارفا هنلاح Cap y رازلکرب

 ترضح OVINE نییزآ de ین راخشرات ینجا یماسنا
 یرافدرومب سا كنزك ةفلخر ىك قورافلارع

 Sila تمیرش یناه نید File هنسلاق هدلاعوب كمما

Hot 
Ae راظن هیلخاد oly . ررتسوک تقفاوم یور تلم 
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 . زب یلمشلاح !ISIS هکمرتسوک alle یدک

 ناکدیسرون نوکو هدزمکندلبا 4ماللخ یالصف وش

 لاوفا Hel دیفتسم GF Gall ole Stis ندنطو

 کک هامون او
 NS رار هل هبمالسا SH هلا كسرادم نیسردم

Cael Low)بسام هلص هیقومو هبموق  - wl, 

 بس هونف هدنسهدار جایتحاو یسلوا بستم هنناسل

 لاوحا كضرا ٌءرک زمغیدنلو هدنرزواو ntl فوقو

 یس لرب هجونا ین-هیسایس تابالقاو هیندم تالکشا .هبع رط
 . ردندیابحاو

 ندهملع نيسم

 یر
° 

 قالا

« jai le مالسا خراب » 

 یرادملع كالا و یملع كلبا كمااا

 Dekel ترضح لاج لوسر لا بجاو دج
 COs ندلاحرا A ( مالسلاو ةواصاا مملع ) لباخ ى

 Hilo هنکس تلا مج فک هدر 5S رک رصع

 , لکد نوت زا ج> زکلاب و شمورو یری صب رپ
 هدسنجا لظم gles برملا ةرب زج ناها و

 . یدشلاو

 فاثقمةح EU ه-ہلادم ص هغلاب ae هکاقو

Gti qe glbی هملبجاص هههلظم "یلاوحوا ثاساده  

 نالوا (HF دمتم bl نافع یازف شب یابض و

 - ةدلب Moye قفا . یدتا اضتفا یهمابجا كرلزوک

 ۱۳ نوا نال Gt كضاف ديشروخرب مارا
Slate cultsحابص رب شومتماظ رہشوا نالوا  DPN 

 ; یدالراب Py تداعس

Pedicle) le Mado p> Soe 

tle قرەلوا یرال ثوعبم رب كتیبغ نا-مج ( نیعلا 

 یراتلاسرو توبن هنطذطو شمروو فیرشآ یدوبش
 یدال لات & نادآ

 ءاوضا كقارشا ون رم وا نالوا رکااع هکدنک

 وهوا Chie gill « دادعتسا Ope هلزورفادحو

 ضم ینیدا وا راجود ,cylin راصبا ؛ dich yl ندنس

ginaندب  daly ysیاد . تربح ناک شک. یدالشأب  

 Ob ym یتشور ؛رایدسا تباحا ه « هللایعاد اونجا »

 . رلیدشوشوق همالسا نازورف هم یک هناورب ۰ تفبقح

 ا رم( صفا ضف هعتمش و نکل
 نالوا دنسپ تملط یک یراشوق هجیکش مشيا | هغماشاب

yeشم  ASینرلثاب ؛رور دشاماق ین رازو کک  

 یرلکدم هدا لمح هنس هضم .clogs یدروسر دنود

 تاذشت هدنزرط قماویص هلقبلاب GAY سمش وا



 قم اناس

 سافنا leat ell غارج وا « رارونولو هدهناهلبا

Msطقف ۰ یدراروتقلاق کمردنوس  : 

 « یلاوت هکدتا GUT كنسادعا »
 < :لاعت:قافا رس اضو او

 هقافآا و سا جردتلاب :تقیقح ا رک اض وا . توا

Slat ae۰ یدرو ولوا تاده  

 هلساح مکح هدهجردزاء ولوا اصحا ودع مدح وه

 hin ترج هلیسهدارا كلاز ال مکح نانولوب جردنم
 نالوا عااط ندّکم قفا یی . یدلو عوقو هيد

 تیاده رشن هداز اهد هلال "یداو « تداعس باتف |

 . رول هسکو وضغوط هب هدم ارا نوجا

 ترضحیراسدقم قیفر زع.دنفا مخفاو سدقا ی"

 ندودروو |<at_\ تدمر هد (راف ) هلا قیدسص

 یمالدازآ SL al هدنراتلالج ةذس تبعم ارکوص

 !FAs ( طقرالانا (tlre زووالفو( هریهف نر صاع )
 5 یدرارویدنا قلرط یط هدلاح

 یکی نرد هغراق هسیا نیکرشم WS نالاق هداکم
ghكمروشود هلابتحا مادیزاوربیولع زابهشوا بونالپ  

 رهموا هلرهدبا تاک والثم by ole راروتسا

 . یدراروبللو هدنماخ لابخ قعارضوا هفاسکنا یراون

 یاورالاحوروا بورهدب 9 وساح فرطفرط

Jl)ها | هفیثک تسد ینیطل مسجوا  Veیدرارو  

 را
  AIكلام نب هقارس ) نالوا ىزاقعم ردام (

  olمرک دیشروخرا یک  dnoنکل  یدشم ندنبقع

 یدنالپاش هموق یراقاآ كنا ددم مون تا .
 هدیدنک  oleندنسهناخاتسک  Vale Ayal beهر

 یدلوا روح هنامتسا ندنامالا فهکوا تیاه یدک .

 هک ی دیا ( بیصطا نب دیر, ) هدیرگیدر, ندرایرحتم
 ندنراردالد ( سا یر  nie eyیهللالوسر هللا

 یدبا هدنرکف قلو .

۲۷۹ — ae 

 قمالغاب بوتوط LB . یدلو یتیدارآ اعقاو

 «یدلو و ط«:ایراماس تاذج كيواف باذح وايیدهتسبا

 هلا صالخا هتشر هنتتدوبعو CF Whar بوم وا

 كعاربسا یرارحالادیسوا , یدصق . یدلاق یدنالغاب

 .یدنیدیا دصقم هندنک یفلوا لوق اکوا هالاح یتیدلوا

leنکا مانصا  dineمالسا لخاد رار  GAN 

i>قمروا  “cola Sota)یکلربهر كم الخ  

 . ىدا هدهعرد

 وش نوجا Adis یبا slate ادخ رکفر نکل

sols Poeیامش تادةع ی هدشلف . یدناعوا  

 poles هما هرزوا قلوا یهاب thy هنکیدلیا كف
 رز نالوا نک شم فاکش Clee هرخالا ..یدزوج
 : و یدالغا هنجوا كنناتسااح

 دونج یک زکتوبن سدفا تاد | هلالوسراپ —

 یرالاسمسكحاشاغدب و« iy یرادرس كحاورا ءدنع
 اضر عادجو 425 رح لعالب كنار دهاحر نالوا

 لب ا.دزکلالحا شد هدالرو وهدعاسه . یدهمرتسوک

 SH ولو هدنماح رتسا !ee راختف اهلمف مش قلوارادملع

 اهدتساوش نلیدا ضرع هلا صالخا IE قوس
 . یدلوا ادخ لوسر ءدعاسم رهاغم

 هل رها تامساو تیاده تاخ# « هدر بانج

 یدلا هنلاس شود فالاو یاولوا نالوا جوم اجوم

 هنفرشقمیشاط هدیدنمباکر ردق 4 Lab (1G) ةقو
Slیدلوا  . 

 lala ناقحتسمر dah كمالسا نارادملع هتشا

G4یک |  Bley,لیبس بولوا نیزک  plنالیچآ  
 ها a LA | cag تا تل کات
 . ردیساصم

 نالوا ییادناموق مالسا كل ا ۰ نیخروم ضعإ
 هدهلاعهر هد یو هک - هنس هرس كيهزج ترضح

 كلبا كمالسا . یار نالیروس ناسحا - زغجهزاب

 برحر < معوا هدهسرار رتسوک هرزوا قلوا یملع



۲۸۰ = Ae 

 .ردنهربم (gals ماللسا نیتسم یاول بولوا یغاحینس

5 

 ینلصاوم als Adley rl ols هدر ترض>

 ندنساربک همحلم ( دحا )و شا تدوءهیدرو هنرزوا

So هدنس تاوزغ لیمکت كرهبلبا نطوت هدهندم هرا 
 باک هلتهج (Gils یسزا بووقوا . ردشملوب
 .ردشهشاطیماع هد كن Cullum ( .یدباندهیومن

 دامجنداروا « هبهرصب بقاعتم GE pete لاحنرا

all sy yl۲ كرهدک  F JLهد ( وص ) هدنسا  

 . هنع هللایغر « ردشعا تافو

 یولولا ماط

 دیعرش تسابس
"1 

 یوزل كلدع — یزاوج مدعم كنازاحم لیطعت

 ندعارج ,بابرا راس و قراس «هدهعرش تسایس

 ر تج (AS لالاتس AS eine ثازاحم لطما

 یتبحالص هننذخا لام كرمالالو هدهن ماکح هن نوجما

 NGF هدیوسل | لام یک هزاسو دقن رکا . ردقو

 وشراق ae SS كدارفا هسرواوا !Cle gin لیطعت همقاو
 باسحا نالوا مرطلاید ندتهج Soy بلاس یتینما

 ندنو ندنفج هلوا كعد el هداشکت بانج بابر هور

 وصخو JNA late gets كي هعامجاتشه ,بانتحا

 هدهو . ردمارح ردنوشر i .لام Goad | هدص

 یدودح لیطعت نالوا بجوم Sold كسان روما

obعفانم «ینهیصخش تعفنم كم | ادق  daleهب  ae 

 cael وفع یتس ندازج ؛هسیا ررو اريل كس هلاملا تب

 تتفاوم یور ههعقاو SNAG Fo مرج لعاف هدیود

 Ady بلاس یتنما وشراق هتموکح كدارفاو هسرتسوک
 ةءوشرلا تاخد اذا ] یتحو شمهلدا زوج ندا

 ندور, ىي [ ةوكلانم SLY تجرخ بابا نم

 اد slim ندهرجم تدنما یعدرک توشر

eyرخف انب  beعلبطعت هللا توشر «نمدنفا  
Ob gisر ذاع 5 دنفح یلدا لاطبا كحلاصم راسو  

 تهر كنم دلو یشار هدشمض یفر كهددعتم

 ریذنتو SF gal هللا نایب ین راقدلوا دوراعم ندهبهلا

 . ردرلشمروم

 OUT هلیدصقم ما جور Fo یبهماننوناق ازج

 نرو توشر هلا ناس یغیدلوا توشر Wesley دون

 .ردشمر دلو هديل وسم تحت یرانلوا هطاوو نالا و

 ندتاشتسم ضعب هددادنسا مومذم رود .هکافحاو

 ۲ یدک اتخلرا راد oy راودو te هل es رص

 رلهسمک قوچ هدننمض یاط Diet po قوقح
 هکنوج . b>! Ja |یشاحت OSs carly هب همك

 كما فرص ینانم جوا كلا نوجا SLE هدلا یتح
 اد هسا دا کد هدنایو . یدروم دنا اضفا

 راهماعرضن هامولظم JAY Orb زا . یدرولوا

 هقشاب ندملط دیدشت هللا هداعا هرومأم نالوا هنعاکتشم

Styهرونم تعلرش هکولاح ؟ یدرولوا رحنم » 

Sb ayناتاو ااا هش رار هلغلوا تایم یرودت  

LYرتسوک . یدرویمرتسوک اضر ءرللاحو نیناوق - 
goryرهم قرو» اما  Subs؟ یدرلکید مک روقوا » 

 مکنم نكتلو لا ةا ريخ متنک » هدمحا تعا رش
 ot فورعلاب صا هلرلما هجرلکب یک « ا ةما

 نسح «تاواسم «تلادع Gye) y هدرکنلانع

 Lim رر 9 هدکعا قیوشت ه هبقالخا مراکم یک 1 لعفرب We . Baal زوج تقورب ey کر دکعد

 deb هكروک ذم لعف هک الاب و شتا باکترا یقرس

 \S ندصخشر شلوا لصاو هتهاد Uy یشدلوا

 e عابنا AVES odie! y یمظع تاو ا

Sb؟ كدا انا هسرتا  



Hoe YA\ — <i” 

 ها هیصو ند هزل قوقح هعاضا هلسرومأم دو

Gateقالخا .  “Holیداکد هل و ید  . 

 یجرو دک لول ۰46 ه یوم قالخا زکفا

agiمدآ رب  als?روضح ندرت  odهب ید ءادر  

parleظافلا 3  deteهلقملو هدقوقح یافیتسا هللا  

 ?Che gil ناد لاحرد ماظع اح نالوا ks ندلاحو

 ندهوبن تداعس مف هد رص یرلکحهدیا موم هن رزوا

Sia ghالاقم قلا بحاصل نا » ۱  » SS tote 

 ید نوجا GF بحاع !Godly رداصفرش یوحشم

 تحالص هقوقح لاصحتسا هل وعد ه هک ley هبلاطم

 قالخا مراکم یاز واحم كاد بوروس ردراو

Cleatهلماعم هلا وفع رظن قرهلوا یناضتقم  

 ردراشع |

 تما و ual ؟ Fagin ob زب Ge لصان

 تلادع رشانهلیوب Oy قسح هبوب یعرتحم ی كنل-ضاف
 لکیهر هنر قرهقس ندنساسا اب Mae uly 2 ىدا

 . 4دا شا زکر ماظم
 مکح . نمهلوا رادباپ تام رب زستادع هکو سلاح

 dle هلیسا ها كل ادع wy ندالادع » tle ؛طارش

raی ییدید زامهلوا رقتسمو تبا ماع هسرولوا  

 تنس یه تنس یسنلریخ تکوام ید کا
 تلس نهنسح تنس هنيا هاواه:رشو ghar لا
aahلیوح  glردشعد  . : 

ate Stهسرولوا ربشتنم هدتکلعرب تلادع طاسب  

 هسقو . رولوا اعور تیلمکمو ماظسا و olay هداروا

 مور كلم یتح . ردتدامسو ناوز بجوم فاستعاو لظ
 شتف WILL نن رع ترضح نزک ةفيلخ «كرصق

 هي هنده تالوسر Sahl لاسرا هدننهض یلاوحا هدهاشمو

 «؟ ردهدمرت زککلم » هش رب ندیلاها هدتتلصاوم

 ردراو ضرما ردقو ر کلم ty هدنکیدشا لاوس

 باوج هد !GA شمقج ه«سدم جزا یدمش

 OAV كمروک ینزک ةفباخروک ذمصخش هلبرامری و

 تد هدکدتا تعراسه هب یرح قراقح 4 هدب جراخ

 سار هاب ذاخحا هداس و یسهددو شو وا هدسمشترارح

 Vole Kady ردق وا و ol عضو [a یرلکراسم

 عوشخ هدنلف هح دیا هدهاشم هدلاحر شلوا شاب ضرا

 . (Hae تلادع یارجا ! رمت اب » Godel لصاح

acكسرو و وا هدهدلب جراخ اور 3 دلو انیما هلکل » 

 قرهلوا لوسر د هلاارتعا یثیدلوا قح كمالساناد هد

 NIG هكردبا تدوع هفام عم . مدرولوا مالسا ا
 ]\[ é ردشمتک كرهبد » خج لوا مالا بواک

 ك تلادع ؟ ینعفانم هحرد كلادع ig کندو

 تدحر نعدنفا ridley بانج یح . ردش كويت

 .Gb ail pb Lis رولق قاب هليا رفک كلم oa je رش
 هلا تنما لاک هعر هسرولوا تلادع کنوج .. زالاو

 قر نازم رب كو نداد ردا دا محا و یس

 . ردلکد روصتم

 Sorel [OMG اونطت الو ] هنع هللایضر هداتف
 . رولوس ge وا تلادع دوصقم ندیاربم

 Jad ندندابع هنس شمن كنلادغ یارجا نوکرب
 Sorte Grady Sie ةاکز «مولافم تفصا و ینیدلوا

 ,Peis شرق هراس دا
 ارداق تمدام روحاب نلحم الف

 باذع فوخ و ما هرخ آف

 مان كع مولظلا امو ماش

 باح ۳ هوعد و

 « تلادع هدتموکح « Ci glee هداوقور هصالخ

 ندهشد Golo yale هرواشم هدروما ,ناسحا هدهلماعم

 هدنواقش هار Ela Spar ارجا هدینسیرب كرانونزب نکیا
 Sager ران و هتلمر نالوا غالارخ . قدا وا ناو

sol؟  

* 

® + 

 ۱ قاب Soll ةحصل ىف كوبسملاربت £1[



 YAY — هفیح

 كناذر هدنساننا gl yb ینهمرکم کم روصنءهحیکرب

Cob»قحو ندداسفو ی هدضرا یور ن !  Dalal 

 we Sal هکرد ندفاسعاو 4b نالوا لئاح هنن

 لاحرد هسرزوا obs Sil هب .د «مروسدبا تیاکش

de aeیروک  amlبلج هدم  ablبیس هاعدو  

 4959( (get شالتو فوخ هدکدتا لاوس wo رده

we doll’ Goryروما نس 1 ننملاریماای» ءان  
 كتر و رومآمهتلادع col jo len Ain و هتامرییملسم
 ناوعا یهملظ Alby كرديا تافغ ندهفیظوو هدلاح

 Ab عاونا كرديا دانتسا اكس «هسان رانا. abl ذاا

lol. olتوق هلاظم  tlyنالوا مولظم  

 ندنلاوحاكلرلن آ NUL .لدمتشا gi زح یادص كن هبعر

 بو الشان هفهالغا روصن» Ho « یدقار لفاغ یس

mesgترصن همولطم كرد « مدیا هعلوا قلخ ن  

 [۲] ۰ ردشملبا تعراسم هعنم هلاظم

 دارا ow ASHE نامز قردصلارکب Gl ترضح
lls si Jabs Se!زکیلربخ كلا كزس نب !  

 هلماعم نسح رکا مدنلوا هیلوت هزکرزوا هدلاح غیدلوا

 داشرا ی مهسردبا Solel رکا تنواعم اکب مهسردبا
 ن . ردا بذک ردتناما قدص Gye ,زکیدبا
 ,زکیل وا عیطم اکب هجقدلوا عیطمهناوسرو هناشا | مظء هللا

eranرد  Gowهب رشم !بس> كلر هد « زکیما تعاطا  

 ندتلم دارفاو ینرلغتا داشرا هداطخ Godly عوقو

 . ردراشمروم ناب ًاعضاوت ی راقدلوا قاف

 هلضاف تموکحو هتشاا

 Bs . ردشمهمهلس دادشسا رکفو شما هظفاع هلو

 Gale تیرحو تاادع

 هلدش هسا Slicl و

oles(ا هلاخارصنا) هدنراف ریش ثیدحرب نمدنفا  
 یرلمروم تبا مدراب نوساوا مولظمو اظ کشادرق

 هلاط Lois ,مهدیاتنواعمهمولظم «كلامن سا » هنرزوا

 هلقمروسب راسفتسا ییومن .Sau رولوا (hel تنواعم

۱۳6 sae? Soll) ةسايس ىف كولساا جونم [vy] 

 قل انا

 IS عنم ندملظ ینسیدنک ترصن هلاظ ندیوبن فرط
 . ردشلروم

 كنسیدنک كمرو تیاپ call كااط « تقیقح

gal galtتلّوسم كجمدا دلوت ندن-هحیق لاعفا  

voleیهبونعمو  eatكو ندنو ندنفجهلوا كعد  

 ؟ رونلوا روصت یعنواعم

 سما si) هب بوم ثیداحاو هع Soll هبلع ءانب

i lye gods ellندنارکنمهروک هنماملورومام  

 ندنممعت كنيهلا باقع هسزاملوا ربیفت هدیولیروک یر

sass 
 هسرونلوا افخا تیصعم هدشرش ثیدح رب یتح

Gelهدیولوا یهاظ تبصعم هدهسرولوا ررمضتم یحاص  

 ردیهو راررض كج هديا دلو هدر دم ییدنلوا عنم

 ینه !daly ندنارکنم + لظ foley Ade و « رونایروس

 .زامهنل وادامقنا اک | هلفاوا تبصعم Me کنوج . ردمزال

 روات یسلاع مالک « قلا اهیصءمدنع قولخمللةءاطال »
 ؟ ردیکد لاد اعدم

 هدنعاطا مدع هلاظم . هک ردتةد نااش تهج وش

 تاذرب ندذوفآ باحا الث» . ردیلمالوا ررض هسرکید

 ی وکر ر ونالیدا حرط هرزوا قلواشحاف ررض هحتاود

 .رولم هدیا 489 ندررض ین دن هلا عانتما ندکمرو

 تباصا هنسهصح هدر دقت ینیدملآ ندنددنک طقف

 dpe death قجهللوا لمح هننرازاس رادقم ندا

Sle sis!همولظم کنوج .ردمزال یسر و هدلح  

 Udo ] هدراتخرد یتح . رولوا شا تاواعم

 لر هی[ میقاب هتسح لمحاذا ال یلوا هسفت نع لظلاو
 pacha] @ pai هلئسم

Are تاصوصخ هرزوا ینح هل وا مهفنم ony 

  athہدص وصخ یه بولوا تمل وئسم بج 94 تاعا

 ردندهمزال تلادع یارحا . « Gaulراو «

sya طبخ ارج زی 
 دیر



 قاب
 . ییعورشم كيعس

Glنالوا تاقولخم  oy Wilیرتالا  

 یحابتحا Gym اهد هلتسسن wb le راس هحیاساضتقا
 ۰ ردم ghee Bs و

 ردملسم هضقو هحرک ر.الاع قازر Ge بانج

eeهرمنعس لاک ناو لاصحتسا كرم  
 ۰ ردشماف هتسلاو

 سبلناو » ردلکد لکوت عام هسیا بایسا لسوت

 هلردیا شدی رد Ged تمکح « یس امالا ناسنالل
 ىح ردمزال كما تشعم نیما قره لاج بوشلاح

 نالوا بوسکم dh bre ید کابو ثوروم ندنراردپ
 کما ارادن ری راجاتحا وارده هدنسها و

 د as ندعس هلس زاهد نالوا شالو ردتقه

 : راردیلم هما

ceهفیظور نوجا ناسنا  deneیک یفیدلوا  

He Dd aleردهبا ییس  tle “Teeعون  as pty 
Gaedeرکا ۰ ردزاتع قولخرب شاداراب هرزوا  

biفطع یخد هاناوبح 67  aod)هلهسا رولوا  

 زروروک F125 و هرزوا قامشیلاح عونرب ید ككرلئوا
 تربع سردر هراناسنا aly pts bal هل زا

Jarsدالوا رلناسنا هدمالتسا ند صوصایع  

Adleyباتمو رو- كرديا كرادب یسهبموب توق  

 ردىش یا تغانق هجرک sath ge ate هدنقح یرلاوا

 یسلابقتساو هیلام تبنما Hel تيمج نکال
 تعاستعاس ثكي امز هسقو راس هلواهرک وص ندنل وصح

GH!بودا تلفغ ندنلاوحا كماوفا ییدتا قوس  
 ناوخا كملکح 4{ نع هشوک هيد مرو دبا قلراکتعانق

egiesیاضرقفاوم«یتاکسم لاحواو كم مر دت ادبفتسم  
 یاحور شیفو یوم دادمارپ wal كرلب یراب

 یر هقشاب ندلاحر مومذمو روفنم ies ts كم هلکب

 . ردلکد

 ۳۳ — هی

iهدنوک ینوکو  see “asتهاو تاود  

 وا 5792 « ردمزال قاوا Ger Ge _كیهمالسا
able 7زمفاصیههلبا هجوت  Bis ypتویلواعناق هلاح  

 ین Pye هشوق هشوف یفوط هاصفا دصقموا

 كنامز نم رکسءیعولع قلعتم هزّءدوجوم یا نعاماع
 PIE یتعارز زمحتفج یرح نف هروک هنجابتحا
 و tek gee ie هنس pals هات ترا
 ردق gill BG ینسهفطو یغدلوا فلک« درفه

 هب هظفاحم goa ginny هدام تابح لزمتیعمح لر هتلب ربا

 كکیههسقو ردبل هما یعس هنکرادت توفقج هلوا لذاک
 دلوا قبال یسلوا اوزنا ریکهشوک بودیا تعانق رابتخا

bye ae orsنسح یزعراهفیظو زمغیدلوا  
 هکنوج ردمزال نم هجا تربغ a ارایساح هدنص وصخ اها

 نوناقو یتناسنا ناهج تیدمزرط ندبا ددج ان فا آ

 هج زمه نوکوب (Gre غارفا هدیدح زرطر یتشدعم

 هس هدیر نددتیرض كدادتسا رود هکر دم ولعم

 ردا دیلو Gaelic تااطع Sy wal تااطع

 — ات ندا GF یادجو هسیا هقاضم

 هنلذم "کردرب یک لئست یناسنا تار لا هلبا لاطبا
 بویلوا تلاطع اقطم یبس كلت هکردقوش ردبا قوس
 GEV نالوا مورحمو زجاع ندکرادت یتشیعم بایسا
 دابتعا بولوا زمتمذ ةضيرف تنواعم اساسا هزمسذح
 رغ gist y یلخد هدصوصخو ید whe 53 هسرو

 SB یلجوکو راتوط Av! patie ردراکنا یلباق
 لب هفدص ناب ر و درام شعازوا gi تسد بولوا

 . رولوا شما كارتشا هدتبصهم یک ینجهیمهلوا ی
 !oo ءدنسوصح وسو منا تادا ع ماش
 یابسا قجهلوا GF رادمو تربغ abl ماها قاس
 5 ردزمتمذ هضیرف كمايأ تردقم لذب هلاصحتسا

 ندبراهامسرد عاف

 web د
 ڪو



۲۸ — i 

 « مزبمالسا ناب »

 ندنرلنا اسم نا دنه مدقم هنس Gl ندنو

 یاودق oar ریشم خش ندمان Grady ل بابراو

 یرلکدتا تراز یداعسرد (Abas رداقلادبع خیشو
 هدنامزو د ردک یک هساوا Glad bE كياوذ قوجر

 زجاع ررح کیدا
 . مدنا شعا تاقالم

 هدنحش را ۱۹۰۳ ؛ ime ریشم خیش هيلا یعوم

glyتاوذ ہرک  Flasہللا امہلا  

alae هاش روتفود ندهبمالسا ناسانش قوقح pale, 

 ندا لکشت هدهردنول هدنتسایر كندرو رپس نومألآ

 مزمالسا ناپ » نایلیا تیما بسک هجتیندم ماع نوتو
 تیاغهلماونع « مزمالساناپ » بولوای اک شابك. «ینهج

  slabرتهاو "فال ات هلاسر رب قالوا هک زیاکنا هنالاعو

 رد شملبا .

ofرا كحوک و نالوا ترابع ندهف ا  

 . ردشعلوا عبط هدطابش هدنحراا ۸

 دا ومر یاشانم OA هلا هيلع تلود هدنامزوب

 هد هدناتدنه یک ینیدلوا tery نیک ر ک كب

 ةفرف ید هدرص لردبا عسوت Wat لاک تاشاشتغا
 ران | هد لماع یتهوکح هرتلکنا هلیئوق نوش نارارحا

sal EEEروانه را عقاولاف .  

 تتیعضور لظەو شهدم كب مالا ble هدتقو ینیدلزاب
 هس قاس داد١ رہق اک رت . یدرویالو هدهسایس

 Sys! we نوای سا ghey carl هدب رظن اوروا

 ی.هلم تیدوجوم یحو یسهکلم تیماع ندفرطره
 .یدا هدقملوا دیده

 لوا رر مط دز ر ندلخاد دن سهعطقا ساف
 یرلهشرتنا كبابوروا هدهدجراخو هازروخ لالتخا

He 

 هلالحهضا هک رد لوص هدیهوکحو نالوا هماسم

 ۱ : ید مرتك

 egw ہتسم تاک < Cals eat یخد هدیارا

 هدیرایدوا یازواحشوتموصخ نالواهتطورش»ه لوصاو

 درک ا لاو . یدشقار هدنجا لالتغار كوس
 لا انا ی هددسهمطقرهو هدنسهشزک نه كضرا

obناشرر و ملا  gal . 

 ندک درب ندتد رظن ییافحو 6 Gy و ها

 نازوس abl هبد تربغ ران یرابلق هک ردراکشآ هرکص

 لاک هدر یه « یرلاضعا هیمالسا La yh Cae نالوا
 BS یقوقح كرلتهوکح ناملجمو Aldi هلتیلاعف

 . یدرارودنا هعقادم هللا ۳ درک و هل راقطن

 By نالوا شعالغاب Goby هلا دادتسا 45

 یتقبقح كما اح یاد ی.الضف « یماملع كن راناماسم

 یعاسم فرع هب هی د تاسشت یک قعالفاحوف

 نرو یا سالم ZF تبعه و ار یراکدم,دیا

 قیاقح . هبنآرق ماکحا هدر یه یرلنامرهت كنم
Geetهددعتم هنسلا ییهدګ تیولعو  dblرشت  

 Ms pay نومالا ae ءاش روتفود . ی روا

dyeساسأت - رداوازس 34 هقفلوا دع ندنراناملسم  
Sane Gel oN Syردقوایدصاتمو لامآ كيهسدقم  

dleردقوا مداخ هبهمالسا عفانم ردق وا  vasهرضاح  

 هلاک اوحالصا ثسراهبعامجا لوصاو قالخا كرلناسنا

oaby Soe.رذقهت تاناسو تادیه< كج هلدنا  

 ره ail شب كوصر . زام لسالکا هسل دیا لب وطت

 راهظایتلاءفو عسوت هداعلاقوف gar « مزعالسا ناپ »
Spaceیویسایس لاحر هراکدا یالوطندنوب یتح :  

 صوصخایو - راشلاق هدنحا شالتو هشیدنا رب كوس

 رانوزوک درول روهذم - یتلاس"یعوم “لاو هدناتسودنه

 دراوداربس هدهزدنولو 27959 درول فورعم هدرصم

Jordهدنمجوب .یدراشلوا مهوت راجود هدایز ك  

dS leyزواج  gw lOلقت تەوکحر هاکیهد شرف |  

| 



lol 

 eye Fo رلرلاشیهاو رابلایوروا یدنهم قوجرب
 تری هداعلاقوف هسراششاو ay كمال سا هدرانا

 ۰ رایدبا هدکملنا

 ندا فرشت هلا Gael gue ند هدهردنول هتشرا

 هنت ناملسمرپ re هالو رولو یهلئاتس درول موح

cub,ندا  Jebهللادبع ریش  MLSنیسیلفو یدنفا  
 رادما saree Bled رنجیسولوسنوق اهصاهدنرتازج

 تو دم ,ردندنرلاوشس كنلاعدصتقموت یدناا بو دم

 coy هداه صا لردبا ماحتقا تالکشم ولرد كس یدنفا

 .ردهدقلوا لوغشم هلتیمالسا رشتو عیسول Gr ندهنس

 لاخدا a carl سم ةه ند ینافعو ماع بارا قوحرب

 AF هدرا نالو هدیزجاعد . ردشملوا قفوم کما

 هرکص ندارطاو حدم هدا_هلاقوف ییدنفا بو

 هدن- هعطق اها تیمالسا هدنسا-یرلهروکذذم "یعاسم

 .روندیآناس یتخیدلوا هدلاح ر قرتءهداز es ندرتلکنا

 كردبا et ندنرلناملسم LUT gue ane خش
 = هکروسد

 398 یذو مرتحم هلا هدننابم یرلناملسم اینالا »

 تاذنانلو ندیراحوم هجرد كوص كمالسا داحاو

 هبماللسا yal ران | هقیتح ردنلومود زیمش لداع دم

 . ردهدیداهسرد موبلا تاذو ندیا ناعلودنسهیصات

 ort ماللار یقرتم تاغو یلتوف Fo هد-سراب

 یسلوط راهناخبتک ر دق هرانامز هلوصو panel لکشت

 Lint و هرللایوروآ ندا رشنو wills هال ربع راثآ

(gal lars “Flas Lda Wel dagالسا هدنسهیاس  

 GAIT Fo هدالثان هتداعس عونره یراناسنا كتيم

 راعود هلفراعم و مولع یک هراس نادا ؛ كمالدا ندو

 شلروکیحهدیا قرتو یلاعت divas Ko یملوا فعض

Chazyنالبزاب هنملع  SWSیشر هقشب ندضف  

 pees pale داوا

 هصاخاب یرلباابیوروا یعان « منمالسا «ob یرلادتا

 هبهشیدنار .هفوخر كوي یرازسنارفو یرازاکنا

 ۲۸۵ — هلی

 So ye . ردحضاو هسا یاس كيو . یدشمروشود

 . KES « یعومع ءیاک» یماعم كنان وب Lad [ ناب ]
 SoaF رکفر و ككداحارب هلتسمومع orth رلمالسا هتشا

 یدصاقمو JLT كتيمج نکآ .رلیدکروا هل ندنمان

 - اسمو هناهاوخ ريخ تباف ردق هب هجرده GF هدءرکص

 . رایدالشاب !aT Gaal هناروربل

 جوا یدصاقمو لامآ ك« Gar مالسا یعوم »
 2 ردن ole ندهدام

 هدام lia كمال--ا Le فرص : دصقم یجحنرب
Aint garyعیسو «فراعم میمعت هدون .ردکعا تمدخ  

 ی رافرش gi وقح ءارلمال-ا و هند مولع رشو تراجم

 ندکعا تربغ هنسهما هظفاحم و هعفادمی راتداعسو هاف رو

ent yw keدوحوم مدقلانم مدارات سر هللا  

 مدع نانلو یل هح ثفالتخارب یاس [ءاسا و نالوا
 ممه كا كتیمح ىسادبا Goby و هلازا كفالا

 . ردندن رادصم

 هدەدمتم le هءمالسا Cunt : دصقم یکتا

 ا ees تاراو شا اف یا
 ۰ ردکع | توعد یفوط PETES تقىقح ید راغن

 هلا هحتسا هد ة١ دصاقم Cure هک ردزس«مش هدیداووت

 Paso كمال ند درک اب . AEE AGN یفوم قلطم
 رکید هسرلس و شود !cally قفاوم hes“ طو Sic و )3

 هب رشع و ب رش كسه pole Su دم هینانتس رخ lle هدندف رط

 .ومع قالخا GY gb ندنکبدلباهدعاسم هرهناخشومعو را

Agee Queطااورو لالخا هدحرد  ole, eel 

Geyهلع ءنب .رولیروکدییدتا كالهو دایرب نوب دب  
 اوروا ا وید یالخا ا

gel yl Laryمولا . ریل هراتروق ندالب رلکوب  
 قوح كب هدنرلتکل۶ ایورواراسو هدا صاو هدمرتلکاا

 . رددوجوم یرل-عاج ( نانو ) OM < نردحوم
 ققدت . راردنماهد همالسا ندن ران thd ند رلنوب

 صحت

 كنمولعو نوقف بابرا !bars ندنا لاغتشا هادا



 ۲۸ - هفض

 قارا هان قرهلوا رقم ینهملا تسادحو یرلقوجحر

 "یداو كتى« م نماللسا »ناب » هت ثلا . راروبعا داقتعا

 طارص یزمسنج lel نالوا نابو هدتلالضو يع
 کد هفطو , یرلهعا تلالد همیقّتسم

 نالوا اشفا هدنرهمکح قالط كنابوروا نوک و

 ردقهنوینادلوا شقر ناعاعردقهن A Jeb راق«رلتلاذر

 KF دوخان راعا cal كرديا سالفا تورو تارا

 play ضرع "یغتسم FAAS Jee را هردىا

 رغ تاراقم ندا وح یتفع هج رک ate ءا
 SADT وو hail تئایص ably gat dey رشم

 : 1 رف pee هدهجرلاروا كتيمالساهدننمض یعنم

 ند شوخ هلب | هک هد اما یحنح وا كم

 قافتار هدنسرآ ایک ر هلا هرتلکنا یتح . ردنرابع

veyروسدیا  . 

 دنا ضازعا Alb رب یشراق هرازلکنا نیسح خش

 كمرتسوک تدورب یشرا lS رت ندفرطر . رویناو

 « ندنسهتا Geely chil Elo یتموکح oly هللا

 رواستم یراداملسم نول ناک ها ندف رظ کیو

Se Se arpa: oats BAN getچه ردق هپ یدمش  

 تیاکش ندنهاعا nat هترومآمر لوئسم قاملسرب

oye!لاح  Syتلود  dleهنادجاق هدهردنول زکلاب  
Glin >ریفس ندنسهعم  edرلاشاب مسر . ردشعا  

 یناخموکلم سار یهوکحناربا اذک ورلاشاپ سرویسوم
 هجرارهع نکل . یدشملا ual هتنرافس هردیول

 دوخابهتراظا یاماسمرب هرتلک:ا نالوا كلام هناتسودنه

 یا كتنماو allel مدعو . ردشم+ا نیعت هرافس

aid yyهوق "هلدایفی داوا  ablءرتلکنا رویا تابثا  
 ناملسم هسرالک | یت.ماللسا حور oF Sa یموکح

 . رد سم ینج هلوا MU هراهدافتسا كوب كب ندنسهعس

 برع ناشالود ab رسرس ow ye Ob مع

 نالوا هك لا یو-فو شهدم BI alice ؛ یموق

 یلکد ندبا لحمضم یتنلروطارپعا ناربا و امور

۱ 
 ندقرشو هبونج ندلامش lee هلا تفرعم رولو ندا |

 یک د ینام برع وا هب dal روت ردق هغ
 شار gels زكا كمالسا !یدلواهلو Gow . ىدا

 مد 4s gine هوقو یاح یجور كمال ساند ۰ ضه روک

 .یدتا

 Wart cle ca pty كنید و هنن هتشا

 تلاطع lye هرکرب رامالسا هکردیتردق اشخم حور
 لصاو NS were ne oot gail وا ندنلفغو

 yan | لاها رازبلکدا هدروص xs رد رلفح هل وا

 ۰ رارلم هوا دمتعمو نیما هنراتعاحشو تقادص

 ین ’Phau تارد و 63 Ais gi زیلکدا ضرر

 ندکدتسا رکذ ی راقدل وا روربالادعو تطورىشە اذکو

 ینکجهدبا شوغآ ردیتهالسا ءرخ WIZ موق وب هرکس
 هروسدیا لالدتسا ندهدوحوم تامالعو ندهامز را

 ندنرلکدلبا دادرتسا ینیساسا نوناق راکرت هاع ءان

ales gilیراقج هلوا یلاعت زادیا موطخ هدقرتءار  

 دواد دح Vlas . ردعسط

 هرواحم TSCA نداق يا

 مناخ ها كسروبهروص یناح
 موز میدناص راب همدنک

 ثكح هنلوا تبا كا هموتسوا

 ك شکویب من مهلچ ءآ



Hol, 

beقلوا وع یدرع ندم  

byلامحا مدنمر و  oF! 

 وش ؟مملس یعرولوا ؛ مدلک هرس

 وشموق مرتع هراچ ءهدرد
 نکل زکسنیداق هچرک هدزس
 نکسکز کرکف هلضف زکوکروک
 رابره لکد نوکو ندزکیآر
 رادتنمو دیفتسم مرولوا

 هنب «وا رویتسیاققاب هداکب
 هنزون A هسق و مامهقاب

 نداق هقشاب ... اه نیقاص ... قو زامهلوا

 al och نو ۱۰ نوا
aهنادجحو  لاحو ردرغآ  » 

 هناوسن سح . هسفن تّزع
Glشب  ITماشقا رب هدنوک  

ott ybمامر دل آ هساوا شللق  

 DIET نالاچ یجوز نامزوا
 قرهلوا بیر همیشراق زاماقیح

 ck owl < مروک یزو

 مدع یدوجو رب هلوا مراباص

 ’cul زملیا نوناقو عرش

 ay ساسا یذ قحر 6!
 AN تقفاوم کوک کوب

sonyلکبیژکا تاذ » 

 هسفن نو !guts كجوز
 هسراباتهافس «هدریاک جوک

 ابلق ءزس رویلک جوک اهد
enسا  

 تفع ین هک دبا ضرف نیداقرب

 تیما رویمریو هدیجوز "
 ید و « هراق یزو هدنجما قلخ

۲۸۷ — <i? 

 ینیع « اب یعنعهزکب هککرا
 هحعف ومو لاحو cr gels ضع
 هجوز نانالتوا ندجراخ یحوز

po5 | رلت و هج  ona a> 

5 is هسلکد لب lite 

 ؟ تابسح طاطحا ردقهب

 be ؟ یعوب زکسفن تع
 لاعو هدرکنادخ هسلوا هدزب

Coo ohدن  GID breveلاحر  

yo Keفاصنالاب هکكعد  
oyeفال مزال زمسف  

 رب : يش ناک چ وک هادجوو بلق
 ردیزواحت Spain y هقح

 قانروا ناک هلبا عورشم قح
etقحا هسرولو رب هدنتسوا  

 رداد کند هرداد مکه تن

 AN كلارتشا هدش وا
 عاف So طفف هد رش

 : بجوم یتاحخو راع هلوا هک

 ند نکدوروط زد نلوا کا

 نیصح by رداسن یدصقم

 تاکرا ناروق یملوا يا

oeكشال ردا شحث هسزاوا  

 ترش یهعفدو نوحسهحوز

lesرتدب  JFتشح  

Glyفاکنتسا نوسنا ندشنا  

Sy Gkفاصنا ؟ كرانداق  

 فیض کن وج alin یه ریالتاق
oyل اج  

Meleردهساقم یاشنم  

 ر كکرا هلسداق یرولوا چیه



۳۸۸ = 4a? 

sade ye قارش Sle 

olesردا « رد احا  

valeردود هتشاا هد باسر «  

 ر ولوا یزابما Sr كم اغ

 رو ذ GA روما به رردود

 : روصحم ان og ذ تامدخ

 لادجو برح tine لامعا نوت
 JL عم و علف و لاقثا رج

 (oY تافتلا مدع

 culty حاللصو حاص ليم

 تابان و بقاوع مایه
chair ae مارتحا 

Orاه تاج ۰ تفصأ  

4aby ole)اوو هدمع ۽  

 باق تئاتم هدرابدا نآ

alasتلق هلا یس صا  
 KEN تدالج هناردیح

  olرا « كارا : هدنتسوا ککلك 

  Lol. CP Cadyتاو

 ole مانع » تنکمو مزح

 Oy تامظعم دقعو لح

S939 مولع Shep le 

 تلا قرب هداسن Uy و

Sg) صاوخ هرزوا Gh 
 هجا | .atl لوق

 همادام شا ها چ وا نس هاب

 ضاعو Sey سوهو ضب دف

oFصوصخم  Besضاصا  

allزمعاسدات نکیا ل ءنشم  

 زکلاب ییلاق Vole زجوز
 ‘ ردا راغ هلا تالاحو مه

 رر 135£ نسح رلوزو

 دولوم ردام و رکب و بب
 دوعفم هدلاحر تواهو

 راککرا « هصالخ ریکسا نداق

 ردق هبش نامز راردکب

 رهظم هتقلخ ناححر هثشا

 راککرا هسایدبا نکرونلوب
 روح هتعاق هس دافرب

 .رودغم ر لوا رایدنک رفسون

 زر قهسروغوط قحوجر_ هدهنس
 ر رەت ندهلو قرف یزونوا
 كکرا ر هرزوا Gab ددع

 BS هساوا كلام هدالوا كيب چاق

 جاتح هفرص مهد yx قجوچ قوج
 جارا ردا Gar قردلوا

 ردنور سوفت دایدزا

Jockey كلم نع ech 

Sieهدر ر  eeداتعم هلوا  

 دارا لزوک نددالوا زلوا

 هنب هتم یکنیمد زب ملک
 : هناوسو لاحر لاح قرف

 ردلاغ هداسن تفع طفح

byرداق رولوا لاحر زآ كب  

 رارب نزک get GU قاب

We ale 42 oleشک  
 دتسوداد ضرع هدکعا كکرا

 دتشم les كعد یحایتحا

WEGهلاحر  ysبلط  

 HF یردنا رودص ندنسداقرب

 قاطم كرلت وا هدرلشي اهون

 قاوا قوچ Slade "بن

gol 



8's peلقب نر  
 لیلد !rats مدشعد ریکسا نیداق

 دره ale جوز شحذ

 كما قارتفا ه-رتسبا هجوز

 بلطو ءدهننارف رارولیوس
 باس 49 !AL ot زملیدا ع

 ندتعافس نالوا صوص هجوز

 مر abl نبع LIF كعد
 یادلوا هداز یجاتحا

 یوناق هسنارف ردفرتعم

 Shige هب Cab سنا یک

 [ روا عارتخا یمددمآ رب ]
 ماده هدالم نوت كکرا هتشیا

dollsمادام هلا نداقر  

gayكتشعم &  any 

 هنر SI یرادوش زکیرو
aS؟ یعزاوا اکرا هسلاق  

 یکاخوا هسا وا هدرلداق وا

 ماس لقع 2k ی ادا

 ملستلاب یتح وش Audio اص

 نوتا رخف هلبتفع كنجوز

 نرش هان نالوا نو تا
5 

 تاحوز ترک زوج و منم
otتاکن ضم هتشيا هدنفح  

 : هناعما Jal یدمش زرازوص
 هاوس — 0359( قملوا مومعلاب -

 che شخ ۰ یرکف تحرم
Jed ale Beتفد ؟  ! 

 یربص یناعصم

 ۲۸۵ — هنگ

weوعم  entراب 7 هنداشک  éرد  

 اقطان عدصاف قلا ناب اب

easااا س ا  

 مهاتادق | نونا_ةلا نم

olدعسا مو مولا اذه  

 هیاووا هب یآ رلا حش

 اویع pad Ls ااندنم

 اعیتتفم اتناطنس مه راز

 هنادحو 3 رمضا مهلک
 Leb ممف قلا نویس

 مه را قطالاق تح

 abt لاز ذا وا یذلاب

 (GS لکلا ماد ابو
gl Little rافلا  

 ییاعصلا عرش 42( م و

 bs نم * قلا فرع

 ینتخا هم او ساک الاد
 افولا نسح مهام اوسکف

Lillافلنّوم مهسلحم  

 افلح لکو قلا ههدخ

 اضحاعاونا لطملا یر و

 Lie حتفلاب all سلم

۱۳۳۹ 
SIMs lee حب Lik 

de oh هدهد Oke ظفاح 

 ۔اکتشا قاروا و هاا طباضم هدنفرظ هتفهو

 دارلهءانفارغل" نالک نوجا كيربت هسلحم - Gon كە

 هب PUBL قطن - یساطعا كراباوج نالکمزال هلت ارق
 Bore یزافنب - یعبط هلبراضحا كباوج كجەل رو
 مدع هسلح یم هترهش "یواسم كکب ناوتش فسو

 كرابأر و hal al هعرق ك رادنمات سس ر - لوق

 - دمال سرو شملشآغوا abl یلئاسم یک یسیالپوط
 ها هننس دارا ندناوذ نانوا لوق لکا هنکل



۷۵۰ sis? 

 كب تعلط یوم هرداو لوا نشر كب Loy دما

 ی.هیناث تلاکو سد یک Stage OF یلیکو سید
 یدلا یورو هغارد CE نانازاقتبرثک !ید نوجا

Lb Gadel aSتسدرد یر ندننایم  (tad 

 ناب رج هبمومت 2و a US) رازاب S39 و

 نانلوا ele نوجا یحاتتفا قطن هدرلهبعش كرهبعا

 لافتشا هللا تارک اذمو تادبقتت هنرژوا dol ge هطبضم

 ۱ . ردشملیدبا

 ءاک رذک هلشسانم یداشک مسر Ab gan سلح

ow gleدارفا نانلو  «lleندنفرط تلم نانوسمو  

 (orb كب تمرح VT نالوا زاربا هدیهاشداب قح

 . ردشاوا بحوم یهناهاش تظوظحم

 نوقو مولع Ae jin ندننارضحناک دازهش §
 هنیراماودهبهیبنرح بتکم هرزوا Chel لیصحت ینهبرکسع
 ene ا

 یب رلکب ندا دقت یتیمها كننادتنا لصحم §

  یویسیم وق فراعم رب ندن !AF lable le [:رکءینادنمتیح
 كاو اب یکم قر So رب كليدمش هلا لکت

GUS O OE E 
 Se رک هلغلوا ندلاوحا ریدق Olle Tae هسیاوو

GLIباقلا مص نع  Aeژرلبا  . 

 ینسهفیظو كلب رح ناکراو كمليا old cal نف §
 tile یملعم OUT هی رح بتکم نوجا كمرتسوک
 . ردشلر و رارق

le §هصاخ هنیزخ نانلوا نیت هنفلاضعا نارعا  

pl wtسناخوا  Lobهنسهدوح و هضراع  Vania ga 

 ۶ ۰ ردععا

Pe 
Ue §هدمومع  JFتأرج هلاوحا اتنا  

 . ردهدکلدا ارجا هبنوناق تابعت هدنقح راندا

tthe GY 5روناط  Ov allهحتخیشه باب  

 ch be < هبدقو مالعاو oly نالوا هدکلدیا افیتسا

 تلود یاروش یسلوا افیتسا هدنسهجرد فصن امدعب

 . ردشعلآ هرارق oF هحیاسه 7 اد هکلم

 ياق یضتقم یمارحا waa 5S رتاود 6

a’درافد  ce4 راضح | و hسلح  AF Ui yaaaقد  

 صا نوا یسردنوک هد-نعوقو بلط هرزوا كلدبا
 ۱ . ردشل رو

 dale تاجایتحا كنبرارابنا کرک توریب و
 .نلکنا یعوزل یلامکتسا كمابسایعبسوت هدنروص بماتتم

 ۱۳۳ او سر هحنتسار یسهطوا ترا
 ۱ لو

 لات وژبیهاشداب ترضحایوک هدنقح راتشران | §

 ۳۲ هنس لوا نوناک۷ Wes یی راد هنکیدلرو

Jeزوو  Sl eSجددنم هدنسهخسن لو صون  
 BTN ISG اسر ینیدلوایماساو لصا كنهرتف

 یراترضحیدنفاندلارون ولتساحش Wyo هدازېش §

 هدنرامیلعت كننادرک اش یراوس هب رح نونف.بتکم
 نکند لا ءرکو هروک ذه بتکم هرزوا قملناللوق

 . ردشمروم ادها ST سأرر

dale 6ولتلود تعاوج  Iosدحلاد ئ  

 ce واتمصع ولتاود oo Atl مرح هل رلت صح یدشنا

 ٠ صوص# wails بده ندنفرط یرلت nam یدنفا

 Dy تفج ۲۰۰ هللا كلموك هلاف 2۰۰ هدزوا قلوا

 ردشلروس لاسرا باروح

 ade هتسایر ماقم egal chs J) gale هراداو باک

 هنا دنلوب

 Oe اشاب she دمحإ هنسهنات by نابعا §

 : ردشعلوا



Sok 

 § "یعومع سلجم  Cahر,  ho Fلکشآ قرهلوا
 . ردا

cle ys 6هدننهضیحالصاو قسش كنب اع  SEG 

 یونسو هلئدم هنس کیا كلبماغ لاربمآ شوق ندننو رح

 اکو سلجم هنادختساو باج هلشاعم ارل .A چوا

solsهدارا  ainردشلوا رداص  . 

 [TESTS ee نوا كرضاح هام رهسورف درول

 .ردشما دارا قطنر, persion poe «هد « بولقی هت »

 یلاغشا ءلرصم یربنداوا كنسود-نک رهمورق دروآ

 eal y هدر € KM «دمولاو یشیدالوا یرادفرط

 diy شم | هنلا ینابص هرکرب كنءرتلکنا هیفامعم

 OFA ناب هیدازوا نوزوا « یکح هود هیرک

 كب یابرا هطرفم راکفا هارایلرصم » Spates هرکص

 erty? Chee كرلزىلكنا . راروتاروط هم الاهاح

 هظفاح ی دوم كرانالوا تسود هرصم یتحو ؛ قعازاق

chetیس رلنآ هدنصوصخ  fal Melران | هکوبلاح .  
 تابرتفم زسباسح و دح هدنلع هرتلکتا اعاد «سکعلاپ

 ناپ » یرلتکر حوسش كرانوب . atl رش رلنالاب و
 كيرحو هدتفوا شورت هدندنفرط « راتسمالسا

 ۰ ردهدکلدیا

 - اقم كراتسمالسا ناب الاح فسالاعم رهمورق درول

 هلا ماود هدزرطوش هنقطن ارز . روامالک | یندص
 رون دبا OLS ءرادا

 كمزبمالسا ob تاسفدلاب نب نکیآ هدرصم د —

 لاما كتيعج وب . مدیا شا ثحم هدمراروبار ندنسوت

 vay س هلی

cael ingسانجا  Mabeداتحارب هدننابم مالا  

 هنېلع هینابتسرخ fey هرایلاپ وروا هلیلاصحتسا قافتا و
 هد یانشا آو . ردب رابع oe رشا یعومع مایقر

AFلوبماتسا ندا عیجشتو  Galمظع بالقنا .  

Ob uleاتسا ارز . یدروا هرضرب كوي همزبمالسا  - 

 قترا «رارومأم DS نالوا tle كبک و هدلوبم
 ردنوحکن ۲ . رارویمهدیا ماود هد روما اوهداب

 « ۰ ردشمالشاب کما لزتو قوت تبع ie ود
 دادشسا و رلهيقخ « نالبشالک [ «رهمورفق درول

 2 روندیا نط Shee fac مزمالسا «ob ینارادف رط

 تیمالسا یرانوب هسیازب .روبتسا كمردتبا نظهلبوا او
 .زرو» ا یرلد رخ كت رحو تا دم نالواتیمالسامزاولو

 . Jott ردقو نایملی هدنراناهاسم رصم یتةیقحوت

Obتقورپ چیه .ردهو-نعم تدحو ر مزیمالسا  

 نالسیب یلعا كب وب <
 بیرغ كي هزب LI ءرادا یهدنروص ,be كدرول

 زامهلوا رحنم هههدام تدح و

 وک
 هرکصندکد تا ردقت ینالقلا ایک رت رهمورق درول

 : هک رود

 قرفرب هلو هدنسرا A pee هللا رلکرت »
 قرەرق Sogn go J لاطو دیتسه راک ر . ردراو

 کو لاح .رابدلوا قفوم کا صیلخت و دازآ ینرایدنک
 ۰۰ ردقو دادءتساو هدرص»

 وزرآ كنرارحا هقرف رصم . رهمورق درو تا
 aa :ملع كتر وشهو تىطو رشم لوصایرلک دما

 ینسها تکرح هنارهامو هناراکطابتحا كتموکح ز زکلا
 دا کاوی .E E لوصا رو

 هدرصمنوتب Atel یداشک كنسوتنلرابیلناتع §
 هرزوایرما لودخ . GAL ارجا رلکلنش هداعناقوف
 ندنفرط رلهیراطب یک هدهردنکساو دیعس تروپ « هرهاق



vay هع Sok, 

 FE دالب .یدشعلوا تخادنا بوط هرایررب زو

 .ردشلدبا ارجا تار ونت هدنروصرب قالراپ تیافماشقآ

 هماننکیربت هنسوتنلراب Be یمهترف رارحارصم 6

 كيهدیدجٌراداهدایگ ر یخدهدنامز .ne یدشمردنوک

 (el <i فالوط ندنفیدنل و هدهعطق تنواعم هنسهمادا

 هلفارذات هرلترضح یهرغ دراوداربس یرظا هبجراخ

 ‘ ردراشمردنوک همانرکشترب

§ 
 ساف

 GP زوب هدنتیعم ز lace یالوم قباس ریما 5
 نالواقج هلوا یسع اد هاکتماقا امدم هدکلرب هلایشک

 . ردشلوا لصاو ههحنط

$ 

 نارا

 یرهماارغلت سناژا Sal دورو راد هنلاربا 6

 یراقدلوا داععاو نمآ نااش هک زدننابمهن ca ردقوا

 . زرویهروک بسانم یا جرد هنمهدیرج نوجا
 یداوحزمغیدلوا سرتسد ندقوئوم عبانم کیا هیفام عم

 : زروروک okel ناباش

 یوم بالقلا ندا رومظ هدناسارخ یحرب

 ی دنداسرد ندنفرط بت CNW نیا هدنصوصخ

 نالبدب | هدیشک یلخرات هدعقلایذ ۲۱ هنداعس نمجا

 : ردا هجورب Gorge هک ردهمانفارفلت

 یلاهاو املع موم . تداعس Fl لومالسا »

 عماح دجسمرد جحح تارضح ماکحا یارجاب ناسارخ

 «۰ دیراد غالبافحت هب نصحتم

 كنيرادهتج GF ناسارخ "یلاهاو املع مومع]

 .رلردنصحتم 0345 عماح هبدصقم Hel ارجا ین رلما

atزکیریو ربخ .] Hieهجورب یسیاوج همانفارفلت  

 . ردیآ
 باوجرد ols مالسا ere تارضح فارغلت»

 : ۱۳۷۹ هدعقلایذ ۲٤ یف تدام- Fl فارغلت

 مالعا ءاملع نصح هب ناسارخ ناحیه فارغلت
 تسا سمیه فیلکت ہکماکحا یارجا رداهنا مادقاو
 OLS oleh داع مالعا اهنآ هام بناح Sly . لصاو

 Boke ضیارف مها اردادبتساو bb داوم عفو علق باق

 بلاطودعاسم توق ماعاب سفن رخا ات مه,تلم مومعوام

 تسا SE هطقه اراانیداب عافد بوجو هبدنا ترصن
 « . دهد عالطا ارءددج رابخا . دیراد غالبا

 «  alae«یاردنازام »  bh atناار . «

 یراریفس نارهطكي هیسورو هرتلکنا ,ند[ سءا] §

 شب تعانق یلم be یجهدبا نیت WA كهاش
 هردرلشمر و ab iy هن رظان هج راځ aaa رادهنغيداملوا

 كهاش grad كنيل» سلجم رب deg امملاراهشم یارفس
baiییدوو تاعقاقاب  club۳ و  

 .تلم هحنحوم یدىعاوم كهاشو یتیدلوا فلاخم

 .كتکلع لتر وص و زکلابو ی هملد !باختانان وعبمندنف رط

 . ردراشتا راطخا یغج هنلوا لاصحتسا یشیاسآ و ءافر

 یتسوتنمالراب ناراو یادناموق قازاق یلهسور 6

o 5bهكا تقرافم ندنارهط فوقابل لارنج ناتوط  
pFهنعدلوار  SIF tl sloرو ر دل ندعروسرتپ . 

 -Asem y3y ناره Yi ارظن هئداوح كوص §
 AP ae هن تموکح قارادفرط تبطورشم .راردهدب

toe393055 احتلا هراهناخح زاقس او  

 elds یالقنا ینارادفرط دادبتسا ندفرط رکید

 هدد شو هبرجز بایساو طناسو وارده نرجا
 . 4-229( تعج اص

5 
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 هدنراب ۰ رولوا نوکر وا « رب OS SEs هج رکف
 ۰ ردرلعاف Made ءازحا cole ass هررکهنلاح تام

 Gaol تارذ یک یثیه هکمادام « جاغا رب هدلاحرش

 daly ۱ aisle 4 اه قول ,مه . قلا مه و
 ‹ كشاط ۰ شاط الثم ؛ MU EO هکر دضفانترب
 ینع كن-هلطاب هضق . رديقلاخ كف ؛ىش هلرخا ريبعت

 ندرل,ث هوا UA لوق Gy هک cyte GT کلب

 ييدسادادرتسا یهظحالمو die نازيم كع ر نالوا هزم

 و شمر رولم هلوا عقاو ندننرط سا مام
il « Sieةهادب رکفرب ش٤ اعا  ANGینتفصتیتلاخ هکر  

 ندرایش روعشی « حوریل سسخ كا dh را تاذ نانقاط

ge «boهدندناسنا نالبیاص یک اح ۰ یفرشا كنابشا  
 Be ge oe gle چیه ؟ bakes یلرا لکا

 راناسنا ندا Sy ورندمدآ رود هکو لاح ؟ یمرولوا

 ayer هرایسث نالوا Go كپ هجنلزم ge هدنسهرآ

bb!كز.ضرا مربلاو شمایئاب  SFهدن هد دعتم  

Lilردشعل وب هام  

 coal A ه:رزوا GLEN Lib Geral یشر

 تیقااع ررر رک یا ملات Ao روان فا

 .راروبد ردیجداراب vagal شنآ - هرولیروک قبال اک آ
 شوقر .را ود ردو دويم روی دیا اد LE «وص

 رول هلواو قلاخ Ahoy ردلوا یراکجو و

ode gy « ooo yl erode dl Gls . Joyo6  

 قااخ رش دالوا Geol یلدا دانتعا هدهراسوکقاب

 قلواقیاطم 44. یدنوژود هلت رورض سحیرکا
 قلاخ هروک هناوم كن ih هنسادنع داقتعا « هرژوا

 . یدهتسیا قلو یک |

olsنالوا مم هدرف ره ...لجو نع هلا كران 1  

 هقرفر طقف ,ردشا Ne Vygis 2488 « یاد سحو
 :هقرفوا هکرد glee هدقاااهفرعم قرەلوا Gilles هذاو

aiiردنابءالسا  . 

 زمگیدتسا داقتعا هلهجو Gorse oy كند هدزب

 شب «چوا © ییا .tle GE رددحاو مرک | قااخ
 oils“ ماسقا کردک: رب هلوا ادخ . ردعونع قاوا

 . زامهلوا تفچ كرهیابا مامضنا رخآ

 vo flail S jose هليو cle ضو و
 ء راردکلام هحور نالوا « یهاا ضف » هدرلناوبح

 کنوج « زامهلوا DLE هسقاو الصا ۰ ندو
 یناحورفیطلت هنمدسنفا مخف» دوم « مرکا یافطصم

 Ke كم یملا Kad تانیقلت نالو عوقو قرهلوا

 . ردیس4ع و

 ode ینادلوا سا الا hen Gog 6 GPK دانتسا

 نالوا یک را هنام كت رش ند کورو ی شک

 . AUT هدردب {dale همزال رصانعو ازحا

 همادا یرغسال ماظتنا نالوا دوهشم هدیشیه

 زمکیدمام یتبقاخ .یتفک sary ناشاا ماقع قااخ ندا

 قلخ قول خرب Ble زهکیدتا EE هنارحتم كب طقف



 ۳۱۲ -هنبگ

 ندهیندعم رصانع Sol Gey هک ردهدکعا جارخاو

 ؛ ندعم هن تقو ییدلوا یتح « Wo یشر هقش

‘olesهلع  ghقحهلواقار . shel ssقجەنلو عجار  . 

 یروهظ هدالکش ناوبح كکاخ dady هک ردقوش

 لصاح هلت راقم كنا مظع ضفر نالند « حور »

 یک تیقطان هده سلا ناوبح ne هسا ناسنا . رولوا

 : رد دنووس هتسارآ هلا اولا لا
 ارصحن» هدارا رکف «سح نیلوروک هدنابدام هتشيا

 . رابوط هدناو يح رب . sold هولج هدهد زک قولخموش

SIردقوا ناسنا نکل . ردنا هظحالم هحدنک  

 یغوج كپ كرانوا هک yo pds هایسح عونتم یددع

 . ردشمالداراب هدناناویح

 ندلیلج لب نوجا ینیدلوابرقا هب ell ضیفناسنا
 هنذدوع شود كباسنا به NAS نالوا سرفرش

 تدام رلناسنا هرزوا gins وا ضرع . ردشلوا لوح

oy reeوش : زالرآ ندناوحر « ندنابنرب «ندندعم  

 هدقلوا اشخم هطبغ هرایوامم هدنسهاس حور هک ردق

 هکردنوجما كنوا . ردشملوب !WCE طاست هناقولخ هل ابو

 هدنرزوارلزک د . GALS ندنرلرب یلاثم ناعق راغاط

 © (oA وا Deal Josh رابس

Peer هقعاوصنالوا بس هناس رج err 

Caw Gl ولو ندنسهطقرب Silas TS. یدرک 

 رولیشبروک هلناوذ نالواهدهطقنرب رکید نوساواهددما ر

 به یرانوو . یدلوا ( bliندراناویح . یدیاب

  hey؟ یدعوروک راقفوم هاعوتف

 : ردق شا ناسا

BF Gyre GLIرب هدنسهرآ  FFهل.دسح  

 Ia هراناسنا : ردشلوا عقاو هضورعم تافیلکت

 نو 2 ۶ ردمک الار al فیکت ۱ دوشوا

 تافیلکت وش ناهلديا هرات اوسح . رووا فلکت

 هانا تایح ؟روریدنلو هدعقومرب heed یرلناسنا

 ؟ رد*قحو تمد ٩ ردەدەر Polar ¢ دروم ؟ ردە

al 1 ١ 9 

 قحا نایب
 ؛ روا ها لکت هلساسر نوزوا sade رللاو- وش

 ۰ ی-هصالخ ثلتعل رش 6 كي هفساف هتشاا

 CHAN لوبحم GAB IT رود هراناسنا

 GB gy هدجراخ عسو هلرخ | ریمل هدنقوف تایسح
 تلالد كالباح مسا یداه قح بانج . ردشمالدا

 هدنرو-صرب انعر thy یناقولخ لبمکت deny یسهلماک
  «ردشهلیاتیاده رهظم ub یآناوبحو تانابن عاونا

 ۱23 2 PAS هدنلولح شيق هنسره A loos الرف

 ote یشدلوا یرثا رامتخاو هدارا « روعش عام

 بودبا ترجام هنیدالب قاحیص كنافرفا هلرایروس
odeهلفاق هلفاق هدناواح هل رام  Ad FAهنسهبل اشزالعف  

 CI All ماملاو تیاده ge هیهااوترب LE یراتدوع
 (Paes یجحابتحا Aa < قوله ؟ رد هاب هدردلک د

 By كتلك رظلاديدح كمك
 كنرمیک . یساوا jet AME یلتشهد كايميك « زابهلبح

ceیتکلام هربس  ib le LEتاشم ندا تراظن  

 هدردلکدیماضتمملاتیاده نالوا .ly gil هلزا
 . ردیلحتم هلیااوحا قوسیمهفاک Ady ؟ ردهناب

saul)راو ) 
 ندنسافلخ old یوتکم تخشم

 : هدار

 عدم

 ةطبضم نالیدا مظنت هرزوا كارو + یحاتتفا قلعن

Ssهلسارحا تالبدعآ ض. كنه  ginلوقو  

 dale — یناطعا باوح هرافارغات ندا دورو —



۷ Hol, 

 هولا كياوج كجلب رو syle قطن gs ك هاا

 Fo هدموم ell یجزوقطو . ییعت هرلاضقو

 هبلخ اد inl دال وعد هنات وهيه سلح ALL مظعا ردص

 هلخادو یسرو تاحاضبا (Jue ادعب هدو ض۹ حراخو

 dale كجهدا داقعنا نوک ies Fo كنرظان

 ot یعلو هدیاحاضبا قلعتم هب هیاخ اد طاضنا دل ر هلک

 ۰ ردشعل | هرارف

 نر ple نالیراقبج sol بقاعتم ی رح نالعا

alرارف هایوروآ  Halدم مدقم ندترح نالعاو  

 تدوع هرکوب ندرانلدا نیبعت یرارکید a7 بوالوا

 لمأت نباش یصیصخت شام هجنغودنص نیلوزعم هراندیا

 OV gee سلجم هلبرارق الکو سلجم ینیداوا تیفک رب
 . ردشنلف غسلت هنن سار

 oe OAC NY get هن سوب هدنغاحنس تار 6

 تلافک a lal ناناو زجاعندکرادت ی رلهیمو تاوقا

 VLE یضارقا ًاعیرس abl ك زوتوا هلبا هل لست+

 كن-اربل GE ندنتیدمهلوا لباق هحنسهقناب تعارز

 راعشا هم هياام ند-راظن هعفا یعوزل ی.ه وست هجهبزخ

gato gl . 

 یک FANS رکسع روباط ییا ههجلشاط و

 .ردکج هیردنوک پوط هیراطب رب هلرکسع روپاطکا اهد
 هناکدز طحق یهرا ندنفرط یارضح ناکدازہش §

Ci glesردشملل و هدهبدقن  . 

 دیفس رح WEL یمار ger GIL رظان »4 §
 هدنفرط هنس زوةط Grady هدنفلنادناموف ولف مومع

۳۱۳ — lee 

 لکشت هلذلوا ینالامعتسا ءوس زواجتم یناریا كیب شل آ

 هنقیادب كناباسح هلب-هطساو صوصم نویسموف ندا
 : ردشلوا ترشام

 هنملع راراغلب یرلمور (GA وتهرتم مور رتسانم

 یمقیح هرود یالو ند نغردملاق Je ندقف ربة شق

 اع یدک رک فهم نرود ید وک

 . ۰. ردشملدا Co gual هحلاع باب

 هوس وق نیرجامم خوسف» ie یرارف §

GSN slo ilردشعالکشت نوریموق رب نوجا  . 
OIF §دلاخ هداز یواطنط  Sot IEهح هب  

 . ردشلر و رارق هنسالنا

 ندهرکسع تمدخ Halley هیلدع نرومأم §

 da Jy gale goth تعارز كرارق کهدنقح یرلاتتسا

 هب رادص ماقم ندننراظن هس رح ینج هس هلوا بسا م هلمشت

 . ردثدیا رامشا

ES Fb Hub GL gیرظان هعفانو تراحم  

 عورشم ne sey pte دلو كياشاب ندلالالج دوم

 توشر قرەناو هدمارم ج ورت هل تر وص ك ەرتسوک

Gillیعدم هل ساعدا  dha yf9 تاقا bهم  

 ندیدم هلو یرحتلا موق مو tal deg هنسارجا

 . ردشادبا اطعا یر ذم فیقوت توم رغ هدنقح

 یدتسا را 26و تسار (eS ناتوعبم ساح §

 . ردشلوا ردص div دارا dual كياثاب

 یهدنفح (gba رتفد تب كيهمظتنم رغ نود 6

 هبات وهم ساحم هرزوا كلدا قیدصت یسوناق كب همانرارق

 جین جور



  On| glرولیزا هسک ات 2

Uille §ندنفرطیرک اسع نارا یراوج یرافس  

 ردق زوکیا هدنسب رجا كترافس ,. ردشلدیا لاغشا

 هراحتلم و ندنفرط رکسغ . رولو Ul را یحتلم

 سورو .ZEN روس وا عنم Be كقازرا یفتقم

 هاش ۰ ردراشعا carly ههاش رارکت یزاریفس

 (dK ناس ینکجهدبا NEI یدغو هدیاوج ییدرو

olyكرارحا  beكرديا احتلا هنسهناخرافس  » 

 هدناکش ماقم ی راکدتسا El قدضاو رج یسیدنک

 ندهمنامع ترافس كرابحتلم « هاش . ردشمهلوس

 = 409 صا هدنقح یارجا كنابا-ا 6 هحفدامقح

le BSیراریفس هبسور و هرتاکنا . ردشمر  » 

alsی رارقو  a do pin tke6 ردرلشملبا  

 . رویلافوچ هکدنیک ینارادفرط fe دیس §
 قمشیلاح هدنهل هاش .راردهدکعا كرت ین راشیا یلاها

 aay كرامدآ یراقدالپ وط هلترجا كرادبتسم نوجا

 . ردظوحام یسهعا دیاوت

lle §رارحا نالوا شما احتلا هنسهناخرافس  

 - همقح ندهاخرافس لوا ندننالعا كتیماسا نوناق

 . ردراشمر دل ی راقج

 یهاش ApS هارس هدنتنابق املع رارحا §

 ینیدلوا حورح هاش . ردرلشهلو هدننشت كنا فات

Goalsرولیزاب  . 

 FA هروک هیهماشارفلتر نالک ندنارهل 6

 . ردشملچآ رارازاپ « هدن ۳۰ كلوا نونا

ok 

 4b یهلودلا دعس یسر رارحا هفرف هاش

  . Sseلاحو  ossرویلیدا دع تمالع .

 مهم مس

 سر, فرشا بانج CIS ریفس نارا تداعسرد

 یرلکدردنوک ههاش كن Wi par ناخ شاد اضر ازربم

 . ردینروص كلاحضص
 مدرک تسدقا كرابم CLT یهاوج یاک اخ نابرف

 " نوباه تکوش یوقترضحبلعاناکدنباب هک رادق رک اج
 تقادص لاک اب راحاق هاجم هاشداب هس هادف انحاورا

 تا دوا تلود فرطزاو هدرک Cord یتسردو

 Wal یاراد كيرفاو ایساو پورا ةمظعم لود باغاو

oyیوزرا چھو هدیدرک تازابتماو ناشنو  NaF 

 راثک gas تمدخزا اردوخهادنمورآ عضو كيب کا

 دوشب دوخ تافیلأت رشن لوغشم ارم قابو هدیشک
 ه یداوخ لع قوقح ظفح ضح درادب لدرد

 Bale سدقم یاکاخرد هنازجاع days نیا ضرع
 whee تراسج هادف انحاورا

clترازوراب دلج هتفه ره هک هنادیعیاترونار  

 جححیاه فارکلتو یواتف داوسو هدرک میدقت هحراخ

 BEN هدوم هوالع امنآ هب زن ار فرشا GF مالسا

 هک یزبج ۰ تسا هتشذک هادف انحاورا ینواه رونا

 اهیقتسم ار Gaile نا هک هتشاداو ار راذن Ob یودف

 قح تاساسحا ob all تراسج ینوباه یانک اخ هب

 تسا راجاق ناشلا مظع هاشداپ هس یاه تمعن سانش

 بلاطم ضرعب هناکولم وفغ ه یراو ديما لاک اب اذهل
 تراسح هادف انحاورا العا سدقا یاک اغرد یلیذ

 »ی

 aie رک اجرصاق رظنب هدمآ شیپ ہک عضو نا



Got 

 تلود یارب زا مخو  chyرتدوز هچ یهو دراد

  OT ol deباوص ه دوش  EOFتفو زونه .تسا

 هتخسکت لمو تاود نایمرد تفلا هتشرو هتشذکن حالصا

 تفارص هب رکا هادف انحاورا ینوناه ترضحیلعا هدشن

 نارا نی رجاهم هدومرف یعومع وفع نالعا كرابم عبط

 انا زاو دننامرف اطع دوخ ناطواب تدوابم تصخر ار

CAB رب 42( لوا نآ كيو هدومرف هناردب bys 

 مالسا ججح .دنامرف یلم ساح حاتنفاو یماسا نوناق

 زا ار فرشا فج  otهدومرف علطم هناورسخ بهاوم

 دنح تارضح نانیمطا ضحم کلبو  fleراضحا

 هاررد تلم نیمهزاب ًاملسم دنامرف رادتقا كلف رابرد

 هداوناخ و ینو اهترضحیلعا صبخش صخش تان وئش ظفح

  “le.درک دنهاوخ هقاضم لامو ناحزا امظع تنطلس

 سولج بشرد لوینالسا رد هک یافارج  Galeانحاورا

 دش اه یناربا فرطزا هادف  Lilyناه زاب دو یخ رات

 یادخ .درک دنهاوخ اراه یناشفناح ناهو دنتسه تام

 اردحاو یح  Soa) Gaalنا ضعزا  ailsربغ

 هک . تسراودبما . درادن یروظنم ادا یهاوخ رخ زا

 یاکاخ لوبقم راثن ناج ةهناضرغسو هناقداص ضیاع

 سدقا كرابم  Galeبادساو هداتفا هادف انحاورا

 صالا . دوش نارا تكلم رادتقاو فرشو توس

 عاطم عاطم عاطم یلعالا فرشالا سدقالا .

 سهم —

 (وروا  lsیسهیقیقح بابساو

 یسهئزغ سعات  WF:ردشملوا هجرت ندنراب وتکم كنص وصخ

 !< aهسورو ایرتسوا : ب وتکم .

 كرضاح نارح ,aly هلکنوبو edi سنارفنوف

 ۳۱۵ — هلن

 ینارتفا هب هب وسآ تروصر هبا روربحاص هد هءعطق تروص

 weet یعاد ینارطضاو tl bys by یسهظحالم
LE: FAISوف  Ail aكسهو 4تسوت نوک و و  

ash0553 هر هدنسهمان هدهاعم سرابیتعضو وشراق  

 هدنح را ۱۸۷۱ هدنمضقیقدت GAS كماکحاو داومدناع
 ر رش قرەلوا طرش نوجا یدا عنا كنسناره وق هردنول

 كن_-هدعاق هات ترس هرک اذمو قرط GSN نالوا
 كيهراس لود ؟ ردقحهللوا onal’ sal prey عضو

 ءدعاق Sob! Syd dhe كنتموکح هیسور هلرقییض و ربج
 ینادمو ظفاحم as ردق ایرتسوآ هدخراتواكهروک ذم
 یسر كنسنارفوق هردنول Highs درول . Gal قود
 qld یتقیقحو هدقطن ییدلبا داربا هدداشک مسر هلیتفص
 دقو bu شع وق هحوطو Olay هدهنلع تروصر و

 هدنش یراصخ ص همظعم لود كلذك . یدناشمر دّسا

 (rg ررح هرابعوش هدلوقوتورپ نانلوا اضما as وا

 هرزوا قلوا یسهدعاقر ىلسا-ا لا كلود قوقح »

 كندقاءنیفرط یرب چیهندهمفعم لود رووا نایب
 هلا ینهبدومع تادهمت هحفدلوا یسهلاقتم تقفاوم

 هدینماکحایسهحردنم داوم یک یحهمهدیاعانتمانداف |
 كرو دم ۶ Sale هده هل wht » Poa ليدلو 2.3

 ینیدلوا ریذت راجود كنهسا-اٌهدعاق Sl Sab ارتحا

 ارتسوآ نکیا نهربمو مولعم راہلا طسویف سمشلاک
hteراکنا یرائو هدهبعطق تروم  ctرارق  

 هک مادام ردوش یساعدا كيابرتسوآ . رولیشالکا ید رو

 قلوروق (OAH lel wo gee olsen صعب ی هوکحهسور

 كاسیهرهنسود Dh ge Se ایرتسوآ . ردشءوشودی بسا
 یسهمان هدهاع» Ny هدیدصقم ندنسما قالا یتاالو

 هدهروک ذم تاالو یدلرا هدهعرد gn lol dor و»

 ینادهمنک هدنقح تاملب!لاصحتساو gual هرادا نس
lol ftنسهعلاطم تملسهدیا  Atهبسور تادو ثعماه  

 یماکحادناع هزکد هرق كنسهمان هدهاعمسراپ یتموکح

 CHF ASA cs یتاررقم ی !abst sale لوبق



WAN — هی 

 مزلا یذاحا درزوا كما غارفا هلکش ر ارج الایعيم

clit alasهنساروک قیقدت  garثنقااثكسیهو هنسوب  

 ندهشفانمو لاوجا soe S ودا ترابع ندءقاو صار

 رادمیهطسفسر shy Liesl . ردراک رد ینیدلاقهدازآ

ESNهل  Ys Dery coyو روا  

 كفزوژ اوسنارف روطاربعاهننرب Gke .؛نارمکحقوقح

 یعهما هدهاعم نیل رب Anal | هماقاو عضو یقوةح

gaolهدو قرهلوا ك٤د لیدعآ  GPهلهجور  

 تالیدءآهدلوبوب !Abies صوصالا ىلع . نهدیاراکنا
 یساسا نوناق هکلاءوا كفزوژ اوسن رف گداربتک هعوقو

 هح هقشل یسهظحالم S هدنفح !Sete اطعاو شع

 لود كلذ عم . ردتیمها FE هداعلاقوفو تقد ناباش

 a5 کد هرف هدنګ راا ۱ یر EP ندهمظعم

 یوم كسرکف bile یهلوا لاکا كماعحا

 Sri ید كعفاو ply هدسنارفنوق یک یندلوا

 لاکو ید هنافرطیب at سم طقف . نمهدک هنتهج

gad pwیسهظفاحم كنسهدعاق لود قوقح یس؛ءلاطم هل  

 ہدنایالو کیا رک ذلافلاس یک ینبدلوا gate نوجما

 هدهعرد هلیسهمانهدهاعم ony eee هرادانسح

Sulهلدصقم اغا یادهمت  GLهکمربتک هدوجو  
oyeیتغیدلاق  Mtینددانت-ارادمرب هابرتسوآ نوجما  

aly!هیسور ندفرطرب هک ردتاظحالمو هتشيا . رولس  

 LU برتسوآ ندتهج رکیدو هدننبب هيب ی لود هلا
 ایلاتااملاغو شعلو هدقلوا els یراکفا ینالتخا هدنش

oops Soقالا  oatsهدعاسم یقومو تعضو ی  

Sulهنفرط هيب غ لود هبت  satel leهایو .  

 ترور, هب یرضوط ندب ضوط هدننیب تداعسرد هللا
galهلازا هلیماع هعقاو تالکشم هل هسناو هب  dnl 

Gyoقیدصت ندنرط هضم لود لاح همم كنو  

 رفقا فااتخا هلا وع . ردنزالو LY یسعلوا

 كفالتخ | اساسا هابرتسوآ یشندی دست ین هح رج تماخو

 نوکب ن هدنش یایسحسور نریو Cure هندوجو

 قلا نایب
 كج هل د اقبمعت هدایزاهد شبا .دنهوصخ نانل و هدک اقر

 نالوا هلبا یمهنازکنا رارسا تسابس LUT هسرولوا

 Bey هدنرزوا روک ذم فالتخا ید كنمظع فوخ

 ۔ه رض لاطنرهب نون نوراب .ردققم ییدرتک هلوصح

 كلبا ییدرتک هلوصح هدنلخاد کلام !big كنس

obهعفدوب  WILE (GLAS)ورب ندنسهروپشم  
 (Wily كعد تیقفومرب كج هریدلوک ینزوب كنابرتسوا
 .یدبا ترابع Gadd حارمشنا رب قفارتم هلروغو رخف
 لیدس pets یع و مدقم هتفه چرا يا ندو

wet)!رضاح كل را شک چاقر هفام عم و  girtyر  

 هدکمع ندنهاکشب یسیروطاریعا یارس Lim gl هد هرص

 هدقلوا زار یمهقزوم یرکسع هدماکنهو مدیا

 هدارو یک ey ندقام بابرا dee Gal وب

 Soy او جاک هدمسشاب .Gh یدبا راثملبا عاجا

Achyكنيس هقفر هليا ناسل ويش رب صوصخ  
 یدس و یدارحص هاروا ناه قرهلراصت ی زوموا

 تع نع وغوط هنلکیه كن ( ازءهرت ابرام ) هلتروصوب
ye Salهزعوکوب » : یدیا رویلیوس هلبوسش  . 

 - ربدلاق یتشاب هرکرب نداق رابتخا وش 1 نوسلوا دمخ
 ه ball یسهقبفر هن رزوا Vy « ؟ نوسفاپ هدنوس

 كيو هرزوا LL هديا لمح هاعوقو ولرده توا »

 تما جو توق بسک هجا یو وربندنم رات ٨
eS) ulردشمد « ۱ . 

 ,A297 هلرایلاورتسوآ هدنامزوش رازوسو هتشرا

og Kits!راکفا  ate gueا ا ارا لامر  Tis 

 ةهتسراو یکدلیا نایرج هدزک وب په thee gf راکفا
 او ارت سوا هروک ذم تاظحالم Lily . ردحاشیا
 Addy لاطنره نوف نوراب ow LIF نوساغلد ناتسر

 هنغیدلوا مازتلا طرشو دق الب oti yh تروص كنس

 «dale wk Kid وا هدهسرولک مزال قلوا یفاک

 owl Nai وب روک ذم . orl حاضبا و روصت

 Bye نوجنا كما تامواعم لاصحتسا هدنقح یماکحا



Hilo 

 نه كناتسراح و ابرتسوآ هدنفرظ هنس زوتوا ابو یعرکب
 تاقرو هسابس لاوحا نالواشعا نابرح هدنمسق ییا

 یهدابرتسوآ ندتهجرب . رولک مزال DE Gia یلماکن و
 هان دءاسو SUFI Gace! GUY یاس ته

Foeهتک ا والسا  uleیارآ و شا  tng 
 ههم دق هقرف ندبا هظفاح ینذوفن ایرتسوآ - اینالآ

 ندتهج رکید . ردشمریدنا یسهرض تور, كوص
 ییروربتیلم رکف راجو یذوفن راج هدنسهعاعق ناتسراحم

 هل نوکوب یک یفیدلوا رانامزرب هلدیازتو DF هدکلرپ
 AUK دیده ناوق هنزاوم ely یم ک تا
 تھا .RE oil ردشع ولو نکنه

Spa tetكراو صوصخایعو رایلبرتسوآ ضعب  
 bw sl Gye هد | یرانالوا ناعذا و ذوف بحاص

 قلوا boy راک ماقم غرویساه هدف رط

 ینج هلوا ریذدوجو یتموکح والسا رب یجنچوا هرزوا
 هنزاوم وقر یعیط لباقم هشذوفن Le هدکنو و

 . ردراشهالشاب هکملیا IH روصت ینکجهدیا لیکشت
 aig ( سومسیلایرت ) هدیرتسوآ نوکوب هتشیا
 SIF یتموکح چوا هنر, یتموکح CE یکیدمش ین
 یءاسا كتسایس نالو ترہش هب ید یضو تموکح ۳

Gay(سونسالابر) كلاطنرهب نوف نوراب . ردنرابع  
 هدنسهفاک SHAN ASM یتسایس یکیدلیا بیقعت هلیرکف
 قمشیلاح  هندیحوت sty هلفلوا abe .لاما

 Gey روک ذم هدایرتسوآ GEV بواوا رسعتم سا رب
 bay تربغ و نالبروک هدنمظعا مسق كراندبا هظفاع
 كلام قالا هدهععق تروص كن رلهعطق كس و

ad Lalهدنسبقرش بونج كنیعسو یایوروا كنابرتسوآ  
 لما یسلیا تسابرو قوفت نیمأت هنماوقا والسا نکمتم

ontكليا وضو  colندندیماو نط ینج هلوا شملت |  
 یهذم كيلوتاق یت رنک ۱ كنيلاها والسا وبشا . ردثعینم
 قالوط ندهیهذم Uk تاسا هدرا یا
 جات SHEA بولق طبر هبایرتسوا هدایز ندهیسور

۳۱۷ — «Ler 

 یتهوکح Liesl یرصانع وال-ا قحا . رداکد حاضیا

 هسرولوا كج هدا نیمات رابتعاو dye هجرد هب هدٌلخاد

 یتسررس هبنر وا نوجا یبیدنک هدیتموک> هیسور
 یم هناظحالم و hel ne ۰ رولوا بلاط یناکرح

 le والا سفودو روا ندنزو بهاذم |

 صقانتیش ردن تءوصخ نالوا هدکلک هلوصح الاح هدنب
 یدنک كرابلابرتسوآ نالوا تسریلایخ ء ردک هلبا

 ندنف رط dg told كنراکفاوالسا GF هدنرلءرادا

 pide gal تراک وااسا فرش نانو یب وشنو تع
 مو لک ندنسقر و جور كراکناوو !Gs یرورض

oFهلاطن ره نوف نورا . ردهدکلدیسشیا یرلکدلبا  
 هدوسم تاظحالم Se بقعآ gota ges تسایس

 ندناتسراحم Wy dnb 5290 یدلوا شملیا نیقلت

 Shel یسلوا ray بیوصت رهظم هدایرتسوآ هدایز

 نالوبء وتو هلر ندرابلایرتسوا . رولوا مهفنم هلوه لاب

 تملا» : یدشعد هلوش Nr ge هدمهازجاع تاقالم

 ey deg مدقم هنس زوتوا ندنو زکسرالرطاخ

 یرظان هج راخ زاتسرا هنفالخ یساضر یلکویزج و یلاغشا

 . یدنشعولوا !bel abies ندنفرط Lal توق

 یرظطا هحراخ اررتسوآ GALL, Sls هسیانوکو

 رادحاو لمحت هناتسراح هنف الخ یماضر یلکو یزجندنف رط

 AS sh رتسوا grote) تسایسو كنابرتسوآ « .ردشلدیا

 هلکشا لصاح رثأت هدنرزوا یمهیلخاد تابسانمكناتسر

Geنام فرد اک  Bei 
 wre KS هدوجو ow se ید هدهجراخ

 ییدلبا aly هدغاطهرقو ناتسبرص GL تیفک
 یادتا هدهناب و هاد ديې Gan al ge هراکفا ناحیه

oolهدنخ  ablناتس رص طقف ۰ یدیشعولوا هلباقم  

 روطارپءا هدغروبسرتپ نس Gb ویسوم هليا یدهعیلو
  كسموهتسوت هدلاح یراقدلوالویقنسح رهظمندنف رط

slo SUاوسنارف یروطارپعا ناتراحم و ابرت-وا  

 he paw ابرتسوآ هرکصندقدلوا لصاو یمهمان كفزوژ



۷۳۱۸ — ae 

 یسهلغا رز هدراظتنا هحرلهتفه نوجا یو هر وضح راج

 غاضهرف وناتسب رص هل هجرلناقاب هلراغن رب یحطس هشيا هلبا

 Sts یهصوص تسهار هدنناذدح كنم راکفا ناحاخ

asd 97 تو هدول . ردشع الشا کلر و مکح  

 ییدلبابیقمت gare لوط هرزوا (grads حاضیا هدالاب

 تعوکع والا یهدنف ریش یایوروا كنتسايس والسا

 ۳ یا (dea لو ررر یاظسم

 . یدروبایا lel یربثأت

ery eddy)والا  Aloeید یساوا  

 ردن ذلاوحا ردنا toll یتسطق و تحك Waly ob اضیا
Sigeوصخ والا داحا کلیهسور مدندرط ةن یعرکد - 

 تدش همولعم تسایس (Sos تیقعآ مدقلانم هدنص

gatesش٤ا باغ  GANصرح نوتب هیسور کوچ  
 قوسورصحهکلاعو یضاراعیسوت هدنسهعلعق LT یلامآ و
 Ney aby هدنسهمعق اوروا ترا هللوا شملنا

 كيهسور . یدروشاق JF ell هنهماداو هظفاحم

 تغارف ندناروصت یکوا نوجما بیرق UT لقاال

 یسدورا سور ندنزو تبعیت هراکفا یو یسرتک

 داجود هراتکالفو تعزه یخ هدننارام قرش یاصقا

 هب همهم تاشاشتعا الخاد بقاعتم GT یک ینیدلوا

 هفارغت-ا Jey a> Ss le والسا یسلاق هد و

 نامزرب ee یقاسح نشت آ وا هدهسلا شهروشود

 wth لاح هدلکشر هقشب یجب ردت ندیکیو شمامریدنوس
 اهد ba والسا هدهبسور هذه ,PUL ردشمرتک

 یاتکنا هامودوخ زا اهد: طقو هدسایقمرب عساو

 ترابعندنسلر دشالاسو رهلساع Anche والسا . ردهدکعا

 ندب غ وطه نوکو یتسایس والسا داحا دف نانلو

 هدهب و هدکلاء نانلو هدنسهرادا ین راح سو را ی وط

 CN هدمبلاقا (ity امرفمکح كنساسلک سقودوتروا
JLTهدصاقمو  pakبویمهلوا  SILقلوالسا  SS 

 ی دوقوفالتخا هب-اس تعلو بهذمو ناسلهلساداعو

 یبهماداو هظفاحم كننذوف والسا نیزسکعا لالخا

lok 

 2 ردهدکمانا اک ۱ ها نلل و هدرور یانعو وزرآ

 ینارفنوق والسا ندا داقعنا هدنرهش ( غارپ ) هنسو
 تراشار (cals زور یاعرس BENG كتساسو رکفو

 ندسایس رکف تکرحر هلو طقف ردنا SSF هبعطق

 oi SER کهن ندا در مام
 هدا.سور )راک شاو ob sy Oks یراودالشاب هعفر

 كنسيرادمکح IH ناتسبرصیدرملک مزالیسالدىشیا

obهدسور ییاحفو مراقو نالوا هدولآ هاب 5(  . 

 هدكنتیلارق پرص هداسیا شاوا یفاک هبذج Gs یلیخ
 ىدصاقەو لامآ والسا هسرزوای«ءلاو توعد كي هبسور

 (ov DN Aa 6 ادف مهم تاغو كو كب هدیروعوا

LE als!رلک مزال قلوا ناشن  Claas.ناتسررص  

 رب شما (lB رلهقرف فاتخم هدنفرط ورک كنتلارق
 غاطهرث (ea ندرل فرو یدا دوج وم ینام برص

 ۳۳ ادا راد بوسام هنموق برص هدناتسررصو

eke!كسیهو سوت یرارکید هدهسیا شما داحاو  

 . ردرلشلاق هدنسررادا girl هدناتسراحمو ایرتسوا هلا

 هترزوا GN هدهمطق تروص كنناءالو كسیهوهتسوب

 ولپرص dy هدنرادقم كيب یللا زو-یدب نو یلمرب
Fl LILIنالوایموکحپرصلفنسم طقفو كوجوك  

 GILT هدیضارا هعطق Sorry ناتسبرص هلا عاطهرق

 رکا ؟ ردیمکجهدما cre PIAL هسور LE هتسلاق

 <D هدب | بىقعت یتساس هلخ ادم مدغهدرضاح لاح هسور

 و هلساع ینس«ءلق تاصارتحا Glo هسر ول وا

tesییدلیا بیقت مدقلانم هدنلاع والساو شا  
 ینجهلوا دع شملیا افتسا ندنسهعورشم قوقح

 هب-سور تدمر هدرانک ردندنناموزحم لج كرلسور

 هعلق قانچ یتکرح "یتسبرس هدرضاح نارح كنتموکح
 رلوقروف کهدنقح Sahl ثبشت Sel دید هلیعملعم

 نالک هلوصح هد«.سور هدماکنه ی دا وا رشدوجو

gleناهریرب ربا ارا یوق كناسحو ردق راکفا  

yayیسلوورا ویسوم رلهشبدناو فوخو  N 



Stal. ۳۱۹ رک 

 یدیشلوافرطریو لئازاعیرس هلیسملیا oc نعهب هردنول

 كلبا ور ندنکیدلبا ا هطورشم ٌهرادا هدهسور

 یمهماداو هعفادم گساتسر de هرزوا قلوا هعفد

 دیتم و دوج وك امودو Ke © یارس هدنصوصخ .

 Aly درفرب چیه هداسور هفامعم . ردرلشلاق

cee Besleyروبعا وزرا ینسلوا یھت هروک اکاو  

 مولا Naw 95 یک ییدادا ob هدنلرو aby هدول

 Sb لکد ندنشدلوا ا ین رادتفا كما هبراع

 - انوا دوحوم لیاعر هتسوزرآ ه رام هدنسهیهوح راکفا

 de راد ble رضاح لاحلراسور ردم ندنسم

 راس كنبراودرا unm قفلو یه رحم و تامولعم

 ینادلوا یسهقوقو هح حر Ol ge هتنراودرا ابوروا

 . لس هلوا Creag لوةعم 6 Aol اعدا 529 هههجردر

eeكنه ور  Jbنوت یسجا هزار هدرضاح  
cle heسما هیلخاد تاقیسفو تاحالصا ینیدلوا  

 اعا نوتیسب Kh لکد تارخأت راجود هدلاح انف ینمهم

 قلوا مولعم هجرلسور online و هدینحهلوا كعد

Seسور هکمردبا نط هل وا . 58  Cholهنسو یلوةع  

ooopsهتسلصا لکش كتاداح نالوا شلرتکهعوق و  
 -انم كنسنج والسا ر زکلاب بوما هظحالم یءاحرا
 هلا هور كتکرحرب هنانکش age Gal لاما هد یف
 یأر peal Merle لود اضءالا عضاو هروك ذم دهع
 یسوزرا یساربو تیمسر لکش هعقاو ما هل راتقفاومو

oFر. دل | هنیمأت  dinهغرو.سر نس . رارویشیلاح  
 نوکس ٌهظفاح CLIT پرص نالوا شا تع نع
 هقش ندنماصن كمابا تناتمو po زارا و لادتءا و

 یدنکبولوا GIF یرلفدم هلواقفوم هلاصحتسا یئدشرب

 (Sb یدصت هاکرحو لاعفا یعاد یلرح هدا

 مزال قلوا Sores هدهن-هب رورض حات كن | هدریدقت
 طوف ردنا راطخا هة هاسرح كف

 زكلاب hel كج هرو Coe ae she فعلا عم
 رابتخا ند فرط !bing بویلوا دراو ندنتهج ناتسرص

 كلت ص یحو كيوان دع تاکرح نالوا

 Has كنابرتسوآ ow دقن شت هتکرحرب یزواجمت

 تانا نالوعوقو راد !Saab تعراسم هرانذخا

wh ptyهدبابوب  Alیصوصخم  FAISكلذ عم و  
 AB ربغ یربمعآ شبا هدر دق ییادالوا ماود هتسایسو

 هنارورپحاص لامآ یتهوکح هیسورو کج دبا aly مان

 یعوقو مدع كجا توا Fy هنساوا GM هدرور

 .ردهدقع ولوا هظحالم هجراسور ینح هسهلوا قفوم 3

 یلاغشا ندنفرط یرکاسع ایرتسوا كياتسب pe ارز

 هلوصحزیح هلدصاقم Sahl بیقعت كنابرتسوآ وردوا

 نامزرب چیه اکو هجهیسور هلتهج !godly كعد ییاصیا
 baw gl SI gb po و ینج هیمهلبقاب هلا هناراکءدعاس راظن

 باق الصا هلتابح والسا Wa yy gable هدنسهرادا

Galiرداکد حیضوت جات ینحهمهلوا  . 

 ایرتسوا QUT هحناک هنر وهظ هظوحام هکلم

 نا ییدلو ی اتم bess نقی لا

 هدهرضاح لاوحا هجهیسور نیک د هنوک !Soh نالسعا
oFهعفاو تانایب . یدرویلیروک ینیکین رانآ  LUT 

 فرص هلدءآ یتسصعو دنمت ارتسوآ هدهنایو كنتموکح
 كنابرتسوآ سکعلابادعام زدکدلر وک هدلانحاتح یسابا

abyزاربا  Fallتدش  gedمک اھدناق رب  

 هلکمرتسوک Sede دا دوف لامعتسا هدنصوصخ

Co ge Voleرادهساارفوق . یدشلوا هشیدناو فوخ  

 هرورضلاب یهمظعم لود هیاوا تارک اذم Jal نایرج

Chayلر ود فست عمو شا توعد هداحاهدنلاح  

 یجهل دما لیکشت هکلہر نوجا LUT یداحتاوب
 یتحارو روض> وارده ینروطاربءا LUT یرکف

 وا هیفامعم . ردشملبا لاغشا هدهجرد كحهدیا بلس

 لاحر ایسور نوت ردقهامز قرامسب سفر ندهردهرف

 LUTE اد هدنروما ناتهلو قرش كن هبسور ینویسایس



Hot. ۳۲۰ — a 

 په یلدا تدش زاربا هلیدیلوت WEG كنس-هداح | نیتموکح انداعو شملیا gull یسمشااج رارب هلبا
 نوکر patie یارثأت كع كيرف تسارسوا

 هدراناقلب یش ندا دیده هدازكلا یتلاسمو cle ابوروآ

 joo, Ay کم لکد هدغروسزتب نسو هاوو

 نکا شل وا اا یاس alice هوا x هد

 رب ههعدق ٌهدعاقرا هلّسحانم هئداحو كننوکح هبسور

 el یسهر سو ک (cole مدع هه رص تروص

 اکو و تبما هدابز اهد dled QUT ارتسوا هدینامناملآ

 راجاوقوس کمر و یزواجت لکشر هدزرط رولشالکآ

 ادعام ندغروسرتب نس هروک he تاد دم : ردشلا

  Tنابمهاثالک  gualرددوح 9 هدننار ۰

 تنم دم

bby slراس  Fo oN MELهلا هصوصخ تیمها  BE: 

 1 ارجا كمویک روطاربءاو یسعولوا هظحالمو ردة
SA:ثیاقالمر  oor Sti4 الب ازاف هد ساف  ho oFیس هعبطم  



 ۱۵ ددع Hat ۱ هنسیجرب

 ۳۷« هنس لوا نواک ۲٩ یو ۲۷۰ هنس ةجلایذ ۱۸ ف

 ردبراکفا رشان كنهيهالسا ةبملع تیعج
 لوئسهر دم رر رس زابتما بحاص

 ناطف دج ندنراماعسرد زبحمغاف ندنراماعسرد زب حاف
 one gee یدنفا دحا یرهش

 تاحردنم

 دیرف مزاح نا. ۰۰.۰۰۰۰۰۰۰ dip, Suede” ote Na ee herrea Saget E eee هسردم
 تادا یزوف رم ۰ (cite * 5 سرادم حالصا

 یولولارهاط <... ف رش Sal یرص نسخ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰ 922 5 رب رګ بدا
 راو ۰ ¢ و ۵. ete, ۵ ۵ ۵ ۵ ‘6° "e Ale pai كموصعمر ید و 6 26: ۵ ۱۵ ۵ )6, >@ 16.6 Nee هیقءقح نداهس

Ontی اب  OF oهی 0  eGo SS oleلاک دو  dleمالسا  OOM GO O VONO. ۱0۵ ۰0 O OOو و وا 0 یر  

 + SIME CRP و تب 45 رفتم باذا للخ هه... 90s ۰ ۰ ا

 ردهراب ۵ ۰ یسهخس

 یترجا هوا

 نوجا duel کالاع نوجا تایالو لوچ ا لوبناتسا
 ىا ۸ ap ho شورغ Vo كالهنسرب

Ase » te > 4۰ ینلیآ قلا 

OS A 

 زاعلوا هداعا قاروا نایلدیا جرد

 : ee راق

 یسماملنلوب هدکلزستباعر قرهل [ هرابتعا رظن Grady شلدبا جود هوب ثیداحاو هعرک تانا هالاقم |
 ۰ رول وا احر



 ردهن نغ قلهتفهیف ۰ gle gal ۰ ید رونلوا رشن CHS یماربا رازاب
 قاوا هر دم هنماطتاو حالصا تل رادم She ردب

 هبملع Cay ندا کشف مكس 4 دی ۷۱۳۸۹۶ هرز وا

 . ردمایف ور نالوا thal سرت ندنفرط

 (هنسهبوست و حالصا ینآ هجور كس ردقب رط)

 ( ردهدنناب ge كجابتحا )

 تاسو باتک برام فرشاو تلاطم ol هداند
gilهرز واییدلوا  laa se gleو قلاقدو یل هلف  lle!ها  

GHءاد بولوا  aleمارک فالسا  phiهنونف ملتو  

olsمامهاو انتعا هنوتم یلئاسمو  SU ablراشلوا مار  

 كلو هناضا یماوحو حور ورت دیدم رز هدهسدلا

 تباد هلتهج ینیدنلواهفاسم لیواعت لز هلکح هبءرک ادم
 لاقو SS Sal یرانهذ كمولع AL} شک | هدلسح

 ادم هوم ا ا ف واوا هتساآ

 رود ندلوص و دعاوف نالوا مزال ies مہف هرزوا

 نوتب نو ندلوصو ءدساقم كجهدبا SY هدوراباو
 یط یثاوحو حورش ضم ماش هن راقدلوا روحمه

 هکر Se موزلهنحالصا كسیردن قیرط رب دا

 ندنرادیقرت رانا یرادجا بانج رصحفراعم رصعاضح
 ینا هجورب هنسهوستو حالصا كروک ذم قبرط قرهلوا

 . ردشلر و رارف

(sain) 
 عشا os jim مولع هساط مومعلالع

 ۰ ردهدنناب سرد

 « هلثما «

Fyهدام  — Gatedناملعم ندا ادب هسیردن  

 اهیناعم عم ینراهنیص كنهدرطمو هات "ما رایدنفا

«lbموب لک بوریدنبا ظفح  Adenیاظونم  
hl pleatعورش هنسرد كنوکلوا هرکصندک  Mb) 

lilyهدسا ردت  I Jereی رلقاقتشا  athروصت  

 Wels: Gell هرهزوک Ae هعنص ناک .FL لاوسلاو

 قلرط نالوا



 قم ا نایب

 هما ى ا .ae یرد ال \ 2 ره ردسا

 رد همنژا مخ ندع انب قر نل را سا رد هلهجووت

 © یزعو دوصقمو- »

aS)یجخالادیعدمپ — هدام  aleںولوا ادب  
 هلرلسرد ناناوا CHS هنسضع Hall oy لک

 هسضعو هوا عامسا بوردوفوا یرلهومفم

 ci ی JE هنسضبو بورد رو یهانعم كسردلوا

 هن رد (HSI هرکس کد ر دتا قیطت هراباب ندا
 لاوس AG ههلط .دسرردب CLI بوالوا عورش

Spalتامولعم  CIOLهلردتنا ارجا  . gaelءان  

 هللوا لاکا هدهام SF ر قرهدلوا سرد هلمجوو

atesادب هدوصتم  Fail galقیاس لاونهر  

 هب Ge هد هنل وا مح هدهام G47 قزهلوا سرد

 قرهناوا سردن روک دی لاواز یخدو بول و'عورش

 ..دةحەنلوا A دا یس ەر خالا یدامج كيهنسلوا

chal ge 

 راعقلادیع دعإ هنس aS — هدام ینجوا

 هفرص بلاط ندا أدب هلءاوع طقف هنلوا ادب هلماوع
 ندننبدلوا Gata) تباغ هحوح ie یک بااط ندا ادب

 لومعهو Sele بونوقوالماوع زکلاب قرهعوقوا هفحت

 هدنرانهذ یدارفاو عاوناوی.هبحالطصءایما هكراباعاو

 ASF ندرابارعاو لومعمو لماع نوا del ررقت

 Old وا تئارقو Lal یخد 45 po دعاوق lady لاوس

 یدعا 43 وا عاما بور دتلر زا ی رام «مفم داراسرد

 ( طتفو) بوسلوا سیردن هلهجوو روک ذم باتک

 لاع ۱ ءدمرخ تا Sod ردیاب باعا ردق هتک

 . ردقحهناوا

 یجحوعاسباو هفاک و رامظا

 هرامظا هدرا رفص (Hees — هدام یم درد

 ta قیاس لاونمر (Godt ga یلهطا بونلوا ۳

wre - ae 
_ 

Naوا ی  exردو هل وا عمر تل  

 ادب هب؛تفاک فرشاادلو دما . رک !aha لکت

 سان

 هرس و

 GET GRE ردوا ى اوج ناو مع اغ بوناوا

 diel) Foy . رد_ةج>«لوا ota رار هلا یا

 ANE و Wal وح دعاوق نالوا تارفو هفرص

 setts Godby داب یارعاو dod ردا Lae یسەرا۔ع

heردق هنفرش پجو  NS pe 
 . primal وا لاکا

coldتامدصاو تاروصآو  

ensدهی | = هداب  ad ceیراف  

ysl ieور نا دغ  Qsاوا  Soll 
 نام Foy . ردقح هل وا سرد هلا دا لوق

 تاأمواعەو ه وح و هفرص دعاوق هدیرافو یحرغاسبا

 لوا (S24 وا ارجا alee د_ءاوق نالوا ی رلهقاتس

Wa_~ردتح«ل وا لاک !هدنش ام یسهرخالایداح  . 

 بوت وا عورش هاروصت راعفل lve دعا هنس ید و

 .٠ ردقجهللوا لیمکت oot چ وا تافدصتلاعم

 لالجو رمضاقو wie حرش

 حرش رطقلاد ع دعب هنس یخ وا هداف لاا

ow Lieهدهنس چ وا بول وا ادب  gaنوا  aS) 

 . ردتجهنلوا لاکا هدن اف یسرخالایداح كيهنس

 قحر وأدب هریمیضاق رطفلاد.ع ray هنس یحنحوا نواو

 . ردقج هنل وا عورش هلالح هدعب بونلوا TES هدهذس

 ق٤ وقوا فرش ءافش اکر بت هدنللاوا كرلسرد وشاو

 .ردش ال

 ALS قح هنارا ساردن (pea ادعب هدابصح ماا

 لماوع patra هدلبصح ماا — هدام یجدب

 ه تم هلاکا دمب عورش ه یاح هدنناوا ادب هرامظ و

 دب و هوا ریوصت oth «لزوک ys بوللوا ادب

 بوالرا ”er هب 4ءاط یو سرد Glas pet هلاک |



ONS: reese 

dasو هب | ص هااک ۱  atesعورش هل واعم  WYحض وت هد  ee : 12 ها  

 7 prin 4( وا سرد

 بم سا Se مس id E ةحهنلوا ارد هدلنطعت مایا

 file اد مایا مولع اط — هدام یش زکات
 Lode عو را de بوعا ae SIF نالوا لاک

 ندعضو و ی )929( by ( رات رد ( ندمقفو

 یک ( هالو )و Ada) ) ندهرظان» لعو ( هیضو )
Jeyنا مولعو ( هقالع) و ( هدر ) ندیاس  

(chs)( هباسح ) و ( همدنه) و  AT sloلارو  
 (Jab لاک لیصحت dene یخد ( هبادناو طخو ) سیردن
 دل صح قیرط بونهرک وا ged بارسا مولع هیلطو

 لبطعت هدشنامز أدب هفرص Je نوجا lel روصت

 .ردشال قموق وا ELS ( معلا ماعت ( رصل ادعا ی اا کا

 (هاخ)
 ردهدنناب سرد dallas قیرط

 (هنتم) ادا هدقدنل وا عورش هب هعل اعم هک هلوا مولعم

elie yشقتنم !یهاظ یم هدنهذ ردق هننرخ آ ندنلوا  

 ab رظن تفد هدمب هنلوا رظن هلا dle ارظن هبنم رولوا

 ظفلو هک هلو هل وا هظحالم ههدصت و هروصت روما

 ن رب دقتل االک ىلع

 (AGS هسخو ردیمانعم وش ( قحا دام ) هلا طفل وب

 َ رد ( رد. 92 98 ( هب انعم وش

 Se ( ( 944044 ) Lea)) و و ردسراو ىلا اه انعم

 (ردیفرح ) ابو ( عف ) اب ( (ol هدنروص یفیدلوادرفم
 Blah ge او برعم (ode) ( یی رعم ) tot مساالثم
 IHL gd هسبا ( weds) vend gd هجر دقت

 (فرح ys ردیمصقا by eb لعف و یگ دعتمایو رد زالو

 BS هدلاح Giddy! elegy . ردبگ د ردیملماع هيا

 : ردیمصتات (pas od 52 یه دلوا و ردندعون

Jeنر دقنل اراک  BSدنسم ( طفلو ) و . ردندهسق  

 ردشغلواریخ أو میدقت ابو رک ذ نوح و ردیممیلا دنسمایو

 قمل انا

 رکذ حراش بونلوا رظن ( هحرش هدعب ) اذه ىلع سقو

Guhlلمات .ردشعا ذخا ندنسهرن كنتم یانءم  

 !alge هناقلوب هضرام» by ( ضقت )ابو ( عنمو ) هنلوا
ae!) «Jy!ضارتعاراب هدقد-] وا راظن هلهجوو (  

 رړدټ ی ځد نوچیفد هج ریدقت یفیدنلوب زملوب او .دونا وب
 Pe ضارتعا رک او . ردیلک د . ردیملباق ds هک هنلوا
 ASL دوخاو ندنا اک كفل وم ا دوجو مدعوب هسبا

 GY ML ندضارتعابویلروتک روتف سپ . ردندنروصق
 هسمیک نالوا ملعتماریز هل وادامجاو دج out ندلاسریغ
 هساازعا ممف ىلحم She هدیودنا لساکتو نوا هدمهف

 ( ابعاد دعو ) . reo رولوا داتعم کا ممفلا مدع

 هلروس راوازس هدنراقح نابوک امد ناک دن مومعلایلعو
 بانج Liat تابانعو یرادجا do yak تاهجوت نالک

 كسردنو سیردت قیرط قرهلوا Ow NT یهاشداب

 نالیر و قاف الاب هدنمهنازجاع le هدنقح یحالصا

 بالج یلاع oF ندنخیدنلوا الماو ریرحم الاب هحور رارق

 یارجاهدلاح sialyl لوقو باش نیهر هدن رلبهانا وتف

 . ردکیمالایلوترضح هداراو ما هدنباب یناجما
 ىلاوملانم لندن دهاقتم ررقم ندنیسردم

 یهوناملس (opi لالی وص

 لوبناتسا abl هردا هی یاولانم
 GN ید  تکوش ینطصم مهدامهارا

 لوطاناهیاباب .لوبناتساهیاب لوبناتسا هیپاب
a atیصولخرمع لیلخلیکوسرد  

 لندنرسردم ندننسردم ندننسردم

 ناملسیوح.خا یناعصمیرسکیلاب_بیجدجا یلوصهجءرف
 ررقم ندنیسردم ر رقم ندنیس ردم

 قیفوت یناعصمیساا یزابن ی عیرفنک رک ادبعیرفنک
 ررقم ندننسردم

 سرادم حالصا

Qos bysلئابسمو هملع  dakeقوجر هدنقح  



lok 

 هدرلهن نه رابرت ۰ رادیق « راهمانحالصا < رهلاقم
 . ردهدکلروک هدنسهبوغم لاسر GIL هصاخابو

 یراقدروم نیعآو هنارا كنا Adley هرونمراکفا

 plas هدنسارنکا كيهبمظتن روص .كحالصا قرط
 . رددوجوم یراساسا oat و

 نالواكعد ته رنک ن یروعر ناالوا

 . رداکدارحاو قسطل لباق نوجا مز bas عارتخا

 . زروئساا ثكء هل ی. pies do هددجم 4 مهدننظ

iby SYیماع یعرش ماظتناو قرت هولساو  
 یعمدا قید ANF بابرا LB ؛ زر هدنسهوه
 oy بوقس ندنساسا یدوحومر هلمجو

 با ریمعت "یبشرب نالوا هدنادیم هقشب Geb ند £

4a_هداکشر  

 . ردهقشاب ریمعا و حالصا قرهامزو یاسا

wiهعرش كلامو هبملع سرادم یدمش  

 دیاوف ندنسیدنکو كج هل هدا هدلا هلالوهس هدنقح
 قماعوفود هساسا تروص Gob ولوا لاصحتسا هلجاع

 یج ردن بویلدک یرایاكي هر, ندر, هدحالصاو رمعآ و
 هدزرط (!mow فرو عسوت هکدنک لوصطایلمسو

 ؛شهوروح شرط ره نم pale لاح pg ارز ؛ ردیلالوا
 زکلاب . رضم یملازاو عفر Us مالغاص یراشاط لک

tools Gareد دعتم یهفلتخم تامحو بااوج عساو  
 .lee cles رزکب همیظع یانبر یلهدشم یناقاط

pealزعا  Sauقج هلوابارخ و مدمنم  Usهارو  

 . ردقجهلوا ضرقنمو وح یباس
 هعسوا قوحر و تفو هما بوقم ندساسا

 انکس لباق oped كليدمش اما رد و هو
 gone nen هدندفررطر و ردا تربغ هنساک هلاحر

vyیتسهتسار  slayیاوداو تالا  eleقهسرال  
 هدنس4> ردعارتخا =de n یهامزو یماسا هس هدورانا

sat yهلوا  neتاباق کوو .  Foرولوا لصاح  . 

Vkنالوامزال قرءامزو هر ندر یسیرد زرطهیلع  
 ندنفمو كمرتسوک هدسرادمو عماوج SH ضعب

EE -_ 

 راغن ger قالخا Gang UE ناحنمالاب هنف رکید
 یهسرالشاب هب همهلب ربا Sly شاو: هلشروصقلآ هنانتعا

 تالماکتو تاقر .

ull 

 ررک هلاهحمالوف دوصتم مردیا نظ

GES. Nakeهطسا 933 وشم  & etردشنعآ  . 

 هدلاع ره نوا نیمأتو حالصا یتشیعم صا كمولع
Oeقبرطر یاقوا كناري  ieیلهمرک  . 

 A> o 40( تک رح هرژوا تماقتسا اما Las هنس ءرادا

se Meleهنسهرادا «,ملع ته  airyولوا ع  dksهنهزا .  

 ale هل را.تعا rr د زامالوا لک هبلط هدلیصحت
 taz هدایاراک :عادفو “4£ رشم تروص کابو ندخدمآ

 1 ردلام ولو نهدلا Sle ندنسهشردنا

 لیصح (Gy eds بیر Orble یسهصوصخ

 هیملع

۰ 
CA» wr) edn 

 ندقلاد ly قحانولو هدراشبای = edi Adm هلا

eesیسارو  Gus! Lbsندلیصح رک . یلدا  

 ee. a>» al_b تشحو هج هود تشدعم هردص

 مولعم . ریلاق دوس ین تایی رتو تام WE هس sh jm وک
 ble قوشمو lw هشيار لا هک ردفقحو

sic § leyیالوا ربتعهو لوبقم  

 . ردیسهلدبا نقی ثننج هبمهلوا hele deat ربغ
 لی همدم وا

 لووود aul ناحتماو طورش ههدوحوم سرادم

 . ىلالوا نیم دحرب نوجا هشاعا ءرکص ندقدنولوا
 «C59 رافح ابو وا هل سهراب GAT هدیولوایتثدعمرادم

ASف . لمالوا یروبحم یاحتما جورخ .  
 . یلاماماقار هدهسردم هلضا ندنعم نامز
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 باولو Lake هدزرط ر كج هدا ale یدجو لو

 . ردیلاع ولوا لسوت هي همر دشت ه راسو اطخو همنا
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 نالوا یساضمالاعضاو نامجرترب So BT هلباروک ذم

diasكنهفاسم یهدنسهرا یماق . Sly)ندهفاسم  
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 Fe نوا شب كيربصبو طابتحا Gal LAI نوجا
 CF نوحماقمزاب یزاب هب هباز رتجم (Spa ر هدنسهحرد

 -ر دل و لصات .رارر دن و هدهظحالم bi شب ین راقدلوا

 هنسهزآ هناوه تاحو# Mine ندنفآ كراو ام

 را ظنا هج رول وکود ندنحوا كملق Cle ناش راق

hyeقرلوا هکر نیکریچ دوخایو شقنرب لزوک اب  
 : ربلق
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 دودح هدنهاکرذک كر هرو boas هایرسرمم a راملو

 ضع ی 4S ندکمهنکبح یهسدقمو هززعم

 . ردكم

Plot. 
 هدنر كن (je اوا نوک چ اقر كمادقا هلح زا

 2 نرود وا LF ندنسهشهدم "هلزاز الانا
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Achyیتشهدوا زمیه « یدصراص  LGكرديا اشاع  
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 (احا یایعدیرب (deol Geb . یدرولشد
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 (۰۰ موقلاالا
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 ۰ یدرویلید
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 1 یعزعا ظاا راد هنناداعم دوديموا كلرش یاسا

orl gm.6 999£ هلو  Basleهدرف نددرف کردکدسک |  

 هزمشوخ تامصاحوا ۰ هتلم نده 6 هموق ندموف

 « رویهعا توف یتصرفر, EP نوا كمریو رادیم
 یرلقلرادغ وش كتعط ا . زروارا ینهل سوه

thi21 بلج هزعاکرح یواسمو یزهاشا  
 «؟زیمنعهدیا nd abs) GSW! de هساکد ؟ردیلکد

 ه ناه ناه ندرازوسو هلب--هترق قایسو قابس

 یوامس یکوب ندبا قغ هرلهایس یزعارکف : روقج

LTH؛ هموق «ندموق . مهلوا ظقبتم هنیرزوا  
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 هز وخ تامصاخم os jtlaler نالو داعم Cle ندالم

Olyتلعو نح قبرفت الب راناسنا ن وت كرهر و  
 ‘ ba dt وط oss یزع وق نوح < )مدیا قافلا دقع

 هنسهنارادغ تأارجا ( اشاح ) كنشم ( هداهالپوط )

 | . یشرب یک . . لهیوروب اقفتم وشراق
 هکزروسدیااحر ندزع اعوطم « زرویلیوس تقوهزب

 هدباسوب «یرح Gre) GF هزر كنيساسا نوناق
 لاما هوس. ی یشسرس بدلوا لا ا

 SIE زو رد تیدوبع مدع یمانمم ee < . مهیا
 هدندزمءللوف نالوا وشراق ههللا هرهبد كدشا دادرتسا

 هراناسنا Pos a « راسنا « توا .ابقدامقیج

 بام هرات سوپ اکیا لک ا کک
 قالوق نالوا ههللا هکدربا هلاک قاناسنا نکل ۰ رارولوا

 قالوقوب . لک مزال GET نوسروط yt كملپسک |
 سما رب نوجا موم هله « فرش رب نوجا رشب صاوخ
 تاومسلایف نم لک نا ؛ JL هلالاق . ردرورض

 ۲17 ادبع نہرلای آلا ضرالاو "

Gobباداو هشد دوق نکرازا  Gee psكع زوک  

Sede padرست الابم  x alهدیه 96  bie 

leهدیاوج ییدرو «یحاتفا قطن « كنابعا  
 تکم DAV yee سلحم dhl نایعا سلحم .. یدلررک

 تمیرش «عیرشت .. شما هیمیرش gh وتنلراپ نالوا
 GLa بجاو « عراش یک یفیدلوا كعد UE عضو

pamرا"  Oaیالطا عراش هل هری دغی بولوا ترابع  

 Cat هدنصوهخم tone Hae مزال ,لوا یزاح
 Gri dal pti oy هدنقح وتن راب ki} هنغردنل ون

 a gb هو هسیا نوجا هدافا یدوصقم . ردزبملو

 SE) كد Ao gd هددوخاب هییظنت O98 دوخایو
 حالطصا ۰ یربعآ هبیع رشت ٌةوق . و اما . ردیفاکو

 تیدوسبع OMY رس « نیضراو Set نینک ًاسلوتب 1
Gods!راردهدنتیروبجم كلك هبالا روضح . 
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wid amروروآ ‘ عرب  Jراثاس-  Orلو هج رااب  

pel unl۰ شا ندرل  dadمزال  icام  

 ( ع رشدقف نسحتسا نم) د هلا هر wk ماما eS مزال

pond cir ‘ dyهلو رد هب یدانسا © رشا لس  Jp 

 SEN نظ زب صوصخاب . ررتسوک ینفجهلوا تأرج
 (by rg“ یتبسن هدابع كئبش رب نالوا ندنفاصوا كهللا
 ۰ نوا زوج هدرلبا
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 یارو ش هدنقح ob) لماک مظعا ردص قلارا وڈ

 يا ( 2 ید ۱ تام ( نایروک هد نینطو هدها

 ناباش Tae هد كارما یک ۰ ( مظعا ردص رب یلزوب

gua 9) min)ہ س٥ح ول رس مای وس  ois!نالو  

prow ibyنیسح هله .  Atleدیس قیاس ردص تاک  

Lobهرکصندکدنروک-وب رلتءا ۰ راتراقحامدقم نوجا  

 لهاحمو نوکس eh باس وش راق هم اراشم هرخالا

anos gatقاتشم » ی رادص » نک ردمانیملت یاشاب  

 یدمش كنا اب deb یدالهالس ah لامةتسا oe ر

 یتسعا ثح داف ی ردنارارکت ىا ناوع.نول یه

 Gh هدننکش قازسدارطارب تک ازت ریافمهدهجردلوص

 هفرط Ss 6 تاک DA 6 لاح و . زروسدا

 Sos gas ی امر رلشا هفرطوا هسرلور وق

9Gیلاخ  ater Geldهدنقح یا صولخ  LI) 

 نوکوب AL لعاک كب دهاج . رویدیا اقلا dpe هنباق
 وشراق هرلن ال وا اف هبدوح و موزا هد jal دل رحم

 شا نکڏ . رومد ؟ زف> هاب 4 هسر ولوا sh لاک

 ندقدلاق (opie نک رج هده <« هر هب ضط رف هلو

 ) نوسالشعا یکلحنک al ( ەد همسة ید 7 وص

 کی we یناشا لماک هسردنا تافو كب دهاح نیسح

 .وصو و ؟ یمقح هنآ و نام هذخاّوم هدهحرد ییدهتسا

 اشا لماک نالوا لئاح هنسا وا تواعس Jil تلعلم هاب ر

 شلاق یکالبرب هدزمشاب قریمهلوا شملیتانوا ندنرب



 قمل نایب ۳۲۸
 یدمش . . ه-دد » ؟ قح هلوا ه یلاح Cok gate هلوا

 یهییدا تمیق رب چیه رازوس یلاثما كوبو, و
 ؟ phe رااح

 رالرا ۶ هلو: دوو ثحمرب ,دمالک لع

Pot oeین! ۰ ردشاب دا لوف هحتنس لها  de! 

 هسقو . ردشلروس ر دهن هرزوا قلوا هدنلتف نامز

 الوتقم لوا هنس نوا الثم نکا قجهاشاب هنس ردقوش

 : اضارتعا هنس هب راظن كتا al . رداکد شما تافو

 ؟ یدیمقجهباشاب ؟ یدقح هلوا هن هساعلوا لتو eal وب ۹

 روک ذه ضارتعا هکنوج . des ؟ یدیمقج هیاماشاب

 هداکش یدزاماشاب دوخاب یدراشاب هساملوا Yo مدآ ون
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riderهلتهجو <  ableردبا دارتشا  , 
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 MEY مک ءوق هتسهصنط تاکرح .ردتساو
 هرکص de قرق (Mets S22 وزرآ AS نوکوب



 قم اناس

  G panyدقتل یتعیبط . رولو شود ینکجهلیب هلوا «
 .ردیا راکفا "هلوادم هلبعون مه . رلدا یلیوحت ین-وزرا
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 هناساا ر 4h رامتعا یسار یه ندتمح تردو هتشیا

 ةدوصقم عفانم . رولوا ریدقت رماغم كرهلدیا تبسن لاک

Gorellهقبقح تداعس نالوا ترادع  Chilتالاکو  

 . رلکم زال Abad ردقو unl هلا

 ندنزو یتکراشم ه هیندعم ماسجا .هناداج ؛ ناسنا

 ۰ مدآ یک غاط هلبرا تعا یساوا هماقلالبوط هینبلا یوق
 و هبناساا تداعس . روئلوا حدم هد ناولو ی

 اهد Bale wage Atle «رلغاطهوا تسلا Ie یک

 je در
 تفاطلو توارط dane یرلتکراشم ot راناسنا

 یولس « رولوا شیاتس رماغم dels نح هلیسهیمسج
 .رونلواشیاتس هد ربلد یلقادود HS eile لک «یلبوب
 هسرولوا تراع ندلاک والئمو ؛تداعس . ردلاک رب هدو

 ۱ راه زا نوت veya bin ‘ 16. رلب ورس هدلاح وش

 . رولوا oy هدنجنا همان تداعس نیحادرو

wb lig eeeرظن هطق یراتکراته  jasبغ  
eesهدراغا : ترو لکا ترک « تلوص تدش  

 هراس كهلروک .تعاج لیکشت .تحای-و pu هدراغاط
 -ردنلکید GES بودبا كنهآ یار جا هلرلهمغن یلزازتها

 نوش یک gue Wiens هرکه و
dle aalolyوال .قع |  OVEهلا  Sa;رولل وا . 

oyیکو تداعس رکا رر  oveقلوا لئا  

ATE alge ASS. fab eeeراهدنام  . 
dTرلهج راق » Mee ST Ae abeرلهیزانق «رالبلپ , 

 . راردنداعس زاورب الاب رابر

 هک ردراو SVE صوصخم .درایدنک كرلزاسنا هدرب

 . رولوروک یک صوصخ هراناسنا Liles CEU کا
 ols هسیفن میانص . هلماک تبندم . هلضاف قالخا

 ۷۷۹ — هی
٤ + Andeeهتشاا . ردرلیش یک لوا رهظم هب هغلاب  

 قعارا هدنالاک صوصخم هراناسنا لصا هبناسنا تداعس

 كلا ؛ ىلاع كلا كن_سیدنک هکردیثم هبسو . ملک مزال

 تلم یه « موق یه ۰ صخش یه dint! gal gl دوعسم

 تادامسو ربشبلاح CLIT كنهروک ذم صئاصخ

TeV bol Gaalردبا دع  . 

 زونه dont Wayne aT وب هک ا

 dled قاناسنا یهیناسنا تداعس «شمامهالق سا یزو

 ay glee ادم Silay دصقم Sole كعا سقعا ندنرظن

goal ylردشمام هل دشالرارف  . 

 زمکیدبا ن صوصخم هراناسزا هک زراقاب ندفرطر

 زوروک هدهیقاب هم: دیلاوم کاب .دهزاس تاناوبح یرلش

 هدنشعل كتهج نالوا یاسنا زابتما رادم . زرولوا سا

 .ردتعادشییرب ندهلضاف قالخا الثم GG تالکم
 تعاحش : us| aasls هسایح تبدوحوم زمسشعاحش

dus!یادوس « بضغ »  lilکلاهم ۰ دنادشیلمح «  

 هدهدناناو.> لوحا تایسح و کرد تراع Ose مادقا

 کلب هدروبماند تعاحش اکو طقف . رددوجوم

 فی هلذاع وق هروک ذم تایسح . رول لرو Gl تشحو

 تعلصم رب و لوقم rns ۰ LE Orns ضیف
 یلدا ارجا هللا لادتعا لاک هدعب . یللدبا طبر هبهبلک

 . نوساند cele هک
 « تبئدم « عیانص زمکیدتسیا Del راختفا نوک و

 راشوق dou . رول هلو هدناناوبح هد fel كيصام

 هلسهراناسنا یسهسدنهو جس هک رویان Noy هاب وا راو

 یشراق هشرلرر .ee Peele! che رورو تربح

ebb |نالواا ءدنک هوا زوکر و هد یر هو  

 SHI لاب G Key كرنا « HF راق « راکوروا
 عیانص sida اهد یعسط خم رات هک gle . 33.36 لاثم

GV Well “plus Sop pe SF lye les 

 ندفرطرکید . رویمهلبدباهلرب زوجت کج هلیبهدیا لیصحت
 .ردهتشب قلناسنا هک زرویما همش چیه زرویدیا قیقدن



Yo — هر Sol. 

 . کرویدبا لیکشت dak 7 هلبوا CLI Lah صاوخ
 هدیاسلا . 90-59 یک هحزاب os kaj هل هیولع مارجا

onsقاوذا  aleدلواتالکعم ی هدنناسنک | 4 زاو » 
 راردبا ادف هرلنوا یتیهفاک ’Ae Pasa قاوذا رلناسنا

OVEرولیدیار دف ندهلصحمو هتشاهبناسنا تاداعسو . 
 یا دلوایرادم هسزج تداعسر Aired lS gu ولردیه

Asتداعس لصا  UTندهبلقع تایعتقم  hatردا  . 

 [۱] نوسلوا رک و نوسلوا حدد كرك یلعاف - كلقع

 . نوسلرو یا تیاحور ههلقع صاوخ اذک
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G24!قجهلو عوقو دیاش كردبا هنارا هدیهچراپ  

 تازاو فوت Vi gles كن هتشاب هدهبمرح تاغفد

ba” Aigoكموصعمر قح ریش هسردا سح یکع  

 هدنملع قره 99 »ادىم یدک هل.اماكمهعارده ید

 ا ارارفا یقاو مرج هلا هدافا gS eal ذاع! لیلد
 هب هادجو Cel نالوا یمدب یلوصح هدر بانج

 اوا مال glial de مرج هروک
 اظ كمرج هدهلئسم Fy درک و ون .AS ردوفع
 . ردهاط Gat yp دنتسم ههراما یحارخا

deleتنطف هدهعازح تاقبقدنو كمااراشم  

 هالعا اهدناقرب ین ران نم یراقدلوا زاح یرلتسارفو
gadis! Jusمردیا دع ندداوز یمالک بانطا  . 

 لدومش» مرجرب هک ءمدا ضرع ین-اروش زکلاب
te gyیعدم  yfهلا هفیطو یکه كقطنت سمو  

Aو ت  anal9 هازج تاک ام لوصا راد  orn 

 هبلاراشم هفیاخ یتسهفاک كياصوصخ نالیدبا نام

 .رولیالک | ییدتا افا هدنکردتک هلع gid y كلوتقم

 یتساکبش یرب Bale نوکر, هدمال-ا ردص -- ۳
 هدننورد باروحر کک كردبا اقا هد رېن هلجد

 تیفک finde ىلا ناسنارب عوطقم هب وضخ هلبا ءانخ

 alia وبا لا دضتعم هلدملوا رابخا هنعجم هعقاو

ebهلوا مک  Gael Goa Girهدلا هرامارب هدلاح  

 BV gene كمک كياروج روك de تبامو شمهمهدنا

gisdyهلتفک قیمعت هدنقح  Gilرو ذم قرهلو  

Glo yeهارا  ablهلتروصواو راسفت--ا ینیدناص هک  
Jebهارءدیا هدلا  gS2 دی دوپ رک هلاوحا  

 ۳ اا ندنسهلوقم ءارشاو ندفاط رز؟هدشوب

IWیتسود  galeورین دن وک چاقر هدکنهرو مو  

Goel) oeندنفرط یراوشهوف  OLهلنغلوا  Gil 

osندا نقینو كرد ینادلاق لح همرج  GEموقم  

 . ردشلدبا موکح هسح ادیژء هلکمتا رارفا یلتق لمف



Hol. 

 شلدا ارجا هنارهام یخد هدزعامز هقبتلایف

Boyلاعفا  oleیرالعاف  FTW feنالیدا هدلا  
ITكلتق  Fileیتعاص رثا كعئاص  Sila byككب هق راف  

GY poneدنلوب  Aaندرلهقرام دوحوم هدنرز وا راد  

 هرهاظ كمرج هلتفک قیمعت ندهطق وا قردل.ثالک |
 . ردهدکروک راهعفد قوج ینیدلراقج

 هلطساو «مرج عانا هدنسهمانج Sob Zale یتح

 هرهاط كمرح تن ساق نالیدا هدلا are نالوا

 . Gr oy یلخدم dye كاپ هدنحارخا

 wall یتفقح یسرنک | كماکح هدزعاهز طقف

 هلدما ثمر و تشهد هسان OLS هدانز ندجارخا

Cua SF eleتاراءاو لئالد هدلا ككردا مازنلا یفرط  

Grats!رب هدلاح  pate Abقوج كب هلا را سابق  

 Pads قوج یرلتدلوا هدکعا موکح یراموصعم

 ۰ ردهدکلروک

 ۔ دینه Galo . تم باب را هددادبتسا نامز هله

 Gs كنهبمهو لئالد نرجما یهجوت راظنا Ole تارا
fal glرد  . oe?رولوا هتلا هماکح  . 

* 
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hy glee!یندنلو لوتقم هدنادم  alleارجا  
 هدلا هتشررمس رب هدنقح لتاق هدهلدع تاقبقحت نالیدا

Adalهیلدع تابیقعت نوت .  potهدنروصوب .ریلاق  
 درفر ندهبعانجا che « هکوملاح . ردا oS نوناق

 ۱ هدنادیم الوتقم
 هلق یلو ضهبعرش Colm هدنامزر هلو هتشيا

 هماسق . ردنساعدا هماسق هدوا < هکرویدیا شح قحر

elكنطورشو  gaiكلبتق هركص  Batyلع  
 كنةسميك ىللا Soon! NEI ALS ىلو ندّنهلاها
 یرلکدلیا نیع . ردیرلهعا Cn هملع مدع هدمه هيات مه

 ظفح LB هدهسراردبا هربت Oud Cop هجرك هدر دق

 كنسیلاها لحوا هلغلوا یهاظ یراتاریصق هدنرصنو

 .رونلوا مکح هلتید هنیرزوا یسهلم

 ۲۳۹ - دی

 یالوت یالوآ هد تمیرش ۰ * روییلیدوک
 تلادع كوس هل . روشار قرهلوا ردح geo كصخشرپ

 (ral رد رصاق نددا.ء tla هبعرش تسابس ale ءان

 . زامهللوا لم ety هقشاب ندتنح قفلو هدنلطاب

 . ردروطسم هدهبمقف CS ینالیصش كيهماسف

Gaal»راو  « 

 ندنسهتک طبض ازج رام

 (a = مزاح نا

 یدمر تلفغ یعاعما هدد بوورو
 یدر ود هتبصعم هر (GIA قوس ی
 ! یدبا ناهج رخف یا نوجا هللا ناما

4c 9یداو " rteیدب "یعهاعو  

 یدنتسم كلد ry و درست

 [AV] « ۱ یدیبذخ یلسر رالاس هلفاق یا ددم »
* 

 هدنب رسارس یدکچ اوه do لوق
 هدن مدنفا مدلوا ریسا Jeb یرالوف

Bielمامهلوا  usهدنهاوخ ددمو  

 هدنس ! تلاسو هاش ابا مدیما هلم

 هدنکفا هکتقفش هک را مثلوا

 » Ged they رالاس هلفاق یا ددم »
* 
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 ءارک مدلوا همسغن كربلا عابنا
 هاو هاون !cute ع. رص ملط هعدنک

 . ردکنهداتفا ترضح عارصم 1



 ۳۵۰ - هنگ

 ol و هلا عهدنا قرهلوا مدان یدمش
 ! هاشنهاش ایا مدلک هلا a Xo abl هآ

 هلل اش کس مدجآ sod "یدا

 « یدعذخ ۱ hoy رالاس هلفاق یا ددم

* 

ee 
 بقل  ableتاصرع زور عفاش

 ole شاما یاح Ua GS هک رد
 تای بآ نوجا هد لد هدکلمل بل

Sof eeهاررس هتسیاو  AF 

 تاولصا هیلع نماب هداکب یلیق رظنرب
 © یدسذخ ۱ لسر رالاس هلفاق یا ددم و

cs! AG val تح م 

 مالرا رتاصب لها هلا كفطل ددم

 عالوا رارس هاک | bl كک اب ضف

 مالوا Alb هدهدنقبقح یلثم مصلخم

 مالوا رک اذ wl GT عرصه مدیمد

 © یدسدخ ! یاسر رالاس هلفاق یا ددم «

allیواولا  
۱ 

 * ندا ھت كمر رد

 اروا  شاک obi نزح لصف وا ء نازخ مسوم

 ثنمسوم زاب ؛ شلوا یلوتسم تیمومغم رب یاحور
 كرا كوص رلهرد نلیسک وروق پوق هلراترارح یادش

 هدهیاس وب . شلوب ناج هلیرارومغاب ibd SS « نزح
 DAS Le زاونحور وا نالواشلوص بورارص هسیا
 مایا Ci S99 سال رر

 ندنربح نار یراناسنالصاماو هرلهو وا هراغاط

Quy JEفلطع هن-دکناه نه ندای ملا تاعونصم  

KSلوا  dalyتفد رظن بلاح هحرد وا ماسشا  

 : Us ناسنا ‹ هک روللوا

lok 

 « WLشلوا هک كسیظع «
 « كلاح فطعتم هدهردیه ۰ «

 < شلوا هک كسعرک و قالخ ۰«
 » كلأم یلحنم هدهرذیه . «

ce شلوا هک كسميكحو مالع « 
 » هدهرذ ه  Coatsكلااح . «

 » ناامآ هلهسلوا نس هلکرو ۰ «
 » ناوکا و په یدریلاق هدتملظ .«

 ندکملیوس ی راس  Jorرویمهلآ ی دنک ۱

SG دودحم یک من یتمضعو تردق ! مہللا 
 تاحانهاکساهد هک نوسلس هدیالاردایلصا زنحقجوجر

 هلرازوسناشی رب ندیاحونسندن-هاموصءهم هاکباق نوجنا

 وش  Leبول | هنلا یماق هرزوا كما رادکنژ یدغاک
 وشود  Stروسدبا زجغ رامظا هدتفو یندالشاب !

 فارتعا هللا زج لاک « راخ ! مر ۰ رباخ ( postهک
 زدق هه سه  SGندکع وشود یدردقو ماشنحا مرصاق

 اد كکاکو هب هدهسرولاق زجاع  Heleتربحو تم

 نالوا  Joes SVTاک ءرظنم و هتشبا هک روبلوا
  oe.رویدیا تیافک هراہطا یفردلوا مرکو مظع

 . . « لاک هکدید  asكماضعا

 كنبرب یه ( OIریقاز  BRKمدویدبا سح ...
 یلوف راکهانک وش . تیا وفع ی ! برات ( galeداش

 اکس ارز . هللا ماک  GETربشاراب وفع .

 کهایس ور دبعرب نایصع قبض « نب ۰ یہاا .
  547كنس  Seayارز ۰ مروینیفیص :

 وفع یلوق زحاع  abl Coleyناداش

 ؟ نادر ولوا یا كجهدیا مک لهسیا زمنا نس !

 ندنتابلاطيتتکم عییانص 55 یی
  ۷یلو صوت
 راو . م

= 1 al» ! فوا 

aah ite 



Charl gee JFهلتتسانمیجضا دبع یسهبموم  

 یسترا Mery هبنشجن هلدسح !cola لبطمآ نوک نوا

 ندرانو cael عانحا رانویسیموف زکلاب یرانوک
 فنصتو بنر یرلاعدتسا ندیادورو هساحم یم اامدتسا

ablهسبا یرلذمحا هال . ردشلوا لوغشم  AJAY 

 یسارجا تارک اذمو eel عامجا ینه 422999 مدع

 ردشلدا oli هنوک وب

 یراعدتسا یرلکد لبا فئصت نود ینمحما اعدت-ا

 . ردکحهدیا لاغشا bl قیقدت نوک و

 تح كلرهلديا لق هبهطآ كوب ندنتراظن هسرخ

 رس كنااحرو الکو قیاس رود ناللو هدهظفاحو دصرت

 کج هلکم زال یمارحا هلماعم هدلوهن هدنراةح یازارفا

 راسم سا هرک HL ندنانوعیم سلحم dF sre ماقم

 : ردشلدبا

Sale 6نوک يجر كماريابهنس  wel minke 
 یخو CMTS تام هدهداعم یهعفدوو شلدبا ارجا
 دا gles تاذ هدهدیاعم sl gana و رضاح

 الکو زکلاپ هدنسر هدیام» ردق هبیدمش ] & اضر
 ید هل AS تلم هیفدو یدرونل و تلود لاحرو

 IEF ودوعسم هداملاقوفینالوط ندمیدشلمار ابر ارب

hl gncشمدویب [ ۰ زکیدیا غیلبت یمالس هنسهلج  
 دوعسمورح هلو تلم aly | ‘= هللااشنا] مدنی اضرو

Gods!هلباقم هلیباوج [ ریلک هکیربت یزس  gant! . 
 یدنفا كب اضر دما یر OV pre سلجم 6

۳۱ 

 هلا ۳ ندنرلترض- یدتفا داشر تنطلس age لو

 دعس دبع كرهیلیا تراز ی اکرا le تنطلس نادناخ

localهلسسام  dab Ol yeeهمسار یاها  Kw 

 5 ردرلشعا

 افمتسا كب بلا یرظان فارغلتو هتسو §
jane . 

coy §رظان فارفاتو  pleسلح كب باغ  
al gersعدقت  DANكدنارج یدهایع كلام هرزوا  

 كجهلدبا هدبشک ندنرافرط GIVE soy ثنسهفاک
aliدل راهمانفا  Jyهحالر نمضتم ینذاعم ندنمسر  

 . ردشعا اضما

 هنسولراب ple یراق ودوت روا فد رش سدق ۳

eneهمان اعدتسار هرزوا كلدیا  ce۱ ردرلشعا  

 ینیدلوا هدمظعم لود هج هموم <i ناک را §

oiتاقر وص هدءهدز  alنوتفلارادر بسانتم  

 . زدهدقملشلاح هنسأت ى کک

GS oul §یسشاب  ET oleندهناهاش تمدخ  
 A pack راقح

 ندهضراتالزاز نالوا ر وهط هدزرس هدانسم §

 !اعمزب ءرزوا كمليا تاواصم ء ران وا تکالف راجود

 نوا هدنتسایر CF كياشاب be روتار وا « یرواو

 یجیقاب هتسخ GE یمهباط ob بتکم نوا ۰ بیبط
 تکرح alae ًاحصتسم Gosley بودا نالکمزالو
 : . زدهرژوا كما

 یوتحنهیسایس تارباخم اشاپ دبعس یسیر نابعا §
 عقاو فیلکتو FE GIS gab MT CS رب
 . ردشهوا لوف

 كناشاب تکوش قیاس نادناموق هقرف یجنکیا §

Zoرومظ ید زواجنم ینارل زویبدب هنسهاخهتسخ  
 ۰ ردشعا

 زسنارفو ple pis هرادا le هبمومع نود §
 ندقلهتسخ ینیدلوا راجود هژرب نادناموق یلیکو رانساد
 . ردشعا تافو هدسراب قرهبمهلسروف
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ah oy wu GG gهنیرک اسع یش وطو  

 - رد دلش ار ۱ ی لافت تخادنا

 یحوا ودرا یحنجوا نالوا هدقملو هدنداعسرد 6

 Wd Che < بتکم OS یلوا یاطباخ یرارواط

 ABT یبهبلطو ناطباض . نادناموق روکذم بتکم

 el یوم ناطباض ۰ ردرلشمابا تاکیربت gel هنراش

 AS Te hoy راشلدبا لوق هدنروصرب هداملا قوف

 . رد رلشملبا تراز ید یتسهزوم

th OV, 8تکوش دوم لکو یوم شتف»  

Lbباب  dleلاسرا هب  Ay Sahlودل ام هللا تار  - 

 ید یسهصوصخم نرومأم pills نا-الوت هدایت

 كلدبا مادخحتسا هدنناقیسن همرادناز كامو یالا رم

 هار « كتموکح نوجما یسلاق هدنتمدخ UG هرزوا

 بلط ی لو هدهمزال lel هدندز یتموکح

 . ردشا
 0239 كما صاصتخا بسك oot Ih روما 6

 هب ید-نفا ییا نوا OV) Ged مانعا «هسنارف

 rial 54299 هدقرهلواشاعمو 4۰۰ قرلوا .ارجرخ

 . ردکجهلبر و قنارف
 یالود ندشادقف كي هرخذ هدموضرا §

 هدندهرآ « رصم « كس یک قبقد كج هلک ندهبسور

4Sردشنی دشالرارق یساغنلآ  . 
 J نوجا !wt كن واعد dle هنراظن a رحم 6

 . (SS UA ثادحا یلرواشم قوقح

 نارا

 یهاکنالوج كداضتمرکف کیا ناربا رتسک تیقرنادبم

 قح انا

 ندراکفا "هلسلس ییاو . روسدیا ماود نالا هدقلوا

 SAE لع درگ نارا هاش یر دم ر دم كشر

 0102 نوکوو ةدام هتسلاها نارا tvs رودوب
 كنيضام هلرلهعیحف ییدهلبا عاضا یه هتبناس-ذا ماعو

 (EN CH نیش رب نوجا HAF فتا _

 ماکحا هل هاش و ناردنونوا هلکلاب یلاظم - ندا

lei Shepجاصن كي هاتم لود هل . روبلآ هرابتعا  

 ندنسهبلاوتم تابرفظم هارارحاهدهن «رویلکیدی راهطون و

 نوجا یحورت كنسهناراکدادتسا SG ge . روبقروق

whl sb atتقفاوف یور هلس هنسمع هبناجا د  
 کردزا هسلدبا ob هلتنعلو ترف ودقه . روسرتسوک
 Nel هدهمانفارذلتر GSS هبهلودلا نبع هدرانک
 و كنسلاها 5s - هرزوا قلوا orf تربعر

Isرويدا ما یفالنا هدكناناو لافطا یت  . 
 هدیاونع تلاس Ob gs كواكفا نابرح ینکیا

 روز تیم درفیه cob هللا LE ناسلرب .ردناخراتس

 .ردیکقوب ناهناهنابیناطیریاد ریشوب Gly روبج
 نالوا GA AL SF ناجابرذآ و نایلوا یسهزا بون وقرا
 زکام هساقفف ءاروام هاک یمهم مقر كنناح تاذو

 ریمد لاوربا هاکو هدنرلهق راف وکاب هاک ۰ هدنسهعانص
 یلهلمع و هتشا  ردشمرک ق رهشلاح هدنرللو

 رشن هلیناسل نایاب رذآ هدوک ابو هدسیلفآ هدنماکنه

 روقوا یرلهنف یلاثماو ( ندلارصن الم) نایدبا

 ینسهلمحتسم تامولعم و dent رکفر قیمعو
Gowنالوا دو رکفتم ةرطف . یدرلبا ةکاحو  

 هعنسوت یس هلقتسم و هصخش راکفا هدناابم هلمع ناخراتس

 لسرغو لسم لر راس ,lab . یدشلوا قفوم

 . یدا شا زارحا عقومرب یلذوفت هدنسارآ هلع

 ناخراتس هرزوا Gel كنساسا نوناق هدنارا

 نوا یلیپست AEN كرهديک هزرربت رارب هلیساتفر
 ین داحا S339 نالوا راکفالا فلتخمو شیشالاح

 كن رادفارط لمعلاسکع . ردشلوا قفوم هلاصحتسا



Hole 

 هناخراتس رارحا هقرف ab del مای هملع تطورمشم

 Bee قوحر كيهساقفت ندیشبا و رثارا داقنم

weyردشمه ۱ كارتشا هرلنو یسل:ها لسم  . 

ONS Gist راجود هبهرادا تتشت كناربا acest 

 ورا  Deo ysقوحر كرهشا چ هلا دادتسا تبرح

 هنابقفوم  plesك7 طو رشم هتسلاها نارا نوو و شلوا

 هللا حالس لامءتسا یلاصحت-ا نیمات  KEینکح هل هلوا

 ماهفا  . paceهللا زارا ردق هیدمش  | Siaتناتم ران

  | Lib Melodyبالا نار  poleقح هل زا راد هس

 یجنکیا رب  Hallsاهدو یمتسر  gbینوکوب

 كاحض  LNقرهلوا یمهواک  Gal-هدیا زارحا مار

 زالاق «مش هنکح .

 نام یه ور isk نارا یو

 . زرو-دا
 -ولعم Gil! ONE غروب رپ ewe سمعا

 تقفاوم We AES ge SS هبسور ارظن ههقوئوم تام
 هنذاخا ai) yy لاءهفو Gar هدنقح نارا هلیس همان
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 .یدلریدنا بضغ Miele atu AU y مدنتحیصت

 Mee هحوم هدادنتسا نوناک God y هد تحصن سکع

 یدلقاط رلکنلج عصم هنیزفم رس كرانالوا قوش
 622997 دوحو نالوا قبال کلرک هنلفاس لفسا

wlle obیدل راقبح  . 

 یلابقتسا ديما ۰ یلامآ AZ هارل:املسم مومع تباه

 هراس لئاضفو هند تبالص رلنامزرب - تاودر نالوا
 هرخالاب هدلاح یفیدلوا یروما ردم كنيمزا رک - هللا
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galasندملع . لود ع : AN SSSیتردقو تکوش  
 (Soaps طالتخا هلا اوروآ Cte So اهد.یدّتسا عیاض

 chs ندننساحم - نالوا سداقم ندمالسا = كراكنرف

 . ASN دیلقت get glen هلرظن

 ندلهج Hel دیلق ییواسم نکرروط نساح

 شاب ale a. tou 9! ضراع لهح هموقر . ردالوتم

 ۰ ررتسوک

 - نالوا یواسلا ما تب یشد كو كلا كسمالسا

 هضارقا هدقالخا دوس: قالخا موس ل و
 . ردتلع

 ‘ ردط و م هالا مراکم و تفرعم «ماللسا تابح

 . ردکعد NEV نوجا مالسا ,یواسم دیلقت هدلاحوب
 یرلکنرف نکیایدُم اساسا ءراناملسم = هرص 1

 مور «رلکذرف . یدلوا مور ندیدم hl دبلقت
 . یدشا نادع هللا دبلق یراناملسم نکا تبدم

 نوجاراملسم هحناوا لاح هراماسم «یسضام كراکذرف
ole Se؛یدلوا  gull۰.۰ یدک هنمکع-لاحم لابتتسا  ] 

 « كدلبوس هدهدنرامد <file لا هادادتسا رود

 یتکوش «یتمالس .یماقت كنيمالسا تام : |هیلیوس هنب
 هزمسف 6 7 Bede . ردلباق هلتعاطا هد ماکحا

 قالوف ol كرد . دا نابصع ه زغد .تعاطا

 كند ‘4 كدر و ناح هنسهدارا كزم سف طقف . هدمر و

 كسفن . كدربوچ زوب ندنمالس قیرط ییدشا هارا
 . كدلبا هجوت هنارسخ ڈو رک ییدرتسوک

 قد.سل وا كلاس هند ر هقشب ندمالسا J ا

 se ندقوح یر یصاعو .tl زمکیدتا باکترا

 لالحمضا 65 . یدرسا sh هدنمرب «ررس هک اله

 OW | هیانتعا رظن هجرلتلود - یش ندبا صالخ ندیلک

 تیام .ردنیهر تمالسند - لکد deb بابشا ضعب
 . ردنلسرملا دیس

 هب doe هه دو ندنروهمط یادتنا « هدنادنم جرات

 ؛ ضرا هنکس . قدارضوا هدصق ءوس هعفد چاق «زب ردق

 . GFN موج هنعرزوا _ E وو چاق

UAVءلکد مزال كمریدزک زوک هنناحفص نوت  

S39(لاوهر) ر : ردا تاك دىق هب هحیفص  

 هنمروواص یمرتسک اخ «هکمردنوس یزمناحوا یناقالم
aeندزوسناعاخ یالب و ؟ یدیلکد  dF CFندا  

Gals99 تباح « یهبسایس پابسا ؟  FASهسقوت «  

 ...؟ jE ردقو توطس

 تام . هیهلا cule - Say همش - elt بس

 نوشس یابرا لاک ناع | م KS < .یرا هدر

 .. یدشمالوا دوان

oyلئا . زیلمهغا ضاحعا ندهعطاس تقیقح و  

 « تمعن رفاک . زیامهملبا راکنا ی هلیلج تمعن زمشدلوا

 . رولوا تمعل مورح
 كتيمالسا «هيمالسا TL تلم .ردتعر alle مالسا

Gaiبا نيد ماکحا ینقوسم هدیودیا ریدقت هلبقح  
 هدكيهقلتخم تاعاح Olly هدنتیعبا تحت - ها ماکحا

 كمالسا هکنوج .ردققحم ینج هلوا Sil alle تداعس

wall leهدنیدر چیه «تینماو تیرحیکیدتبا شخم  
 3 ردشمهلدبا نیمأت هتلم رب چیه

 یرلکدروک ی اکش ندهک اح تلم كن هملسمربغ لام

reندیوادعو . bbهسد تلی هک اح تام هساا ناودعو  

 . یدیا ثعنم ندشاعر مدع

 هدنتلآ یمان ple - هسناوا ارجا G4 نرد ماکحا

 : یروطسن « دوه « ناینسرخ « سم ندا عایجا
 شیاسآ رب flo ءهفاتخ SF موم - ارج لهو .یربصا

 تاح ضوف كمالسا هدرولوا راذکمد هدنجا تداعسو

 . ردبا نیم هدناهج راظلا یساشخم
aby pte ٌرادا ییدّسا Yl كمالسا ys oa 

 هلضف - كيهعورشم  - SLAهدنمزب نع نطو ۳۳

 كرد هس نوجا لامقتسا نما هدم رخ مد وش يبدسا

 هقشب .«زمنعم هقشب مزا ارز « زکجهدنا احلا هنفطل

 . ردقوب زمیجنم
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 om VI نا

 لاک دوم

=eےس رادتعا  

oFموم ریم هدنمهختسن  Aeیئاونع ( قح )  
 زواج یهللا دودح : ۲۰ رطس ۳۳۵ هفض ] كنسهلاقم

 ) (!dace یهدنسهراع [ ۰ كمەما عنه یراندیا

 هنج حصتندنغیدلوا «شلزد هدننروص ( (del اوس

 » ندنف اص مالسا خراب «

۲ 
 « هنع هللایضر هزح ترضح مالسا <

 برح كلبا كمالسا هسانلاب هدنمهلاقم ین

 ترضح نالوا نادناموق هرس كلباو یرادقاحنس

 وا . كدشملا دعو یزمکسجهدبا oF هد ند هزم
 نم ند كملاراشم نامرهف لوا Qolal ینمدعو

 : هدروک بسانم ینمزاب یتلاخد تیفک همالسا

 كر هلک هب هم Se هخم delat} SS هلا AS مده

 ۔ رکاسعو ههرا نالوا لالحمضا راجود هللادنع نم

eeهلیناوسنع « لیفلا باح ا » هدع رک .نآرق هك  

 « لبفلاماع » co Mol “لاها هنلاصبتسا لاس - ردروک ذم

 لوا Je ییا ندلفیلا ماع و هتشبا . یدرلشمر و ینمان

ge!كدالبم  CF ۵٩۷هدهارطا تب راوح ینەنس  » 

 دالوارب كشيرف "هلق نالوا Jacl كا كيرع بج موق
Ulواو یداژن  AGT Wdسیر  SI le 

 . یدشلک alls یعرکم دنزرفرب كيلطاادبع بانج
 مع ارکوص whe ییا ۰ یسیناشپ راونالا علطم

. lol 

 نالوا كجهدىا لیدبت هدیحوت ربا حاصرب یک ارشا
 لالهتسا تعار هنعولط Wye رکناهح دیشروخ

 2 Sra مرام موصعموب . pe دازو ناتولوپ
 نوک چاقرب ییهانتلاسر سدقا تاذ هرخالاب هک یدبا
 . یدشنلوا ges هنعاطرا تسد كب ( هو ) نر نما

 هدوخیم یربش تسلفط زونه نم نیزات
 ال کشو ریش تکاب !cal ردم] هتشک

 هلیلف تدمر راوخربش لفطو ola ینسهحول

 0 درک le هرود یحوا زونهو ارکو

 توس مرد هكا تافو بلطلادع ىدجامدلاو

 cle تحن كنراردارب قرەلاق زوسکوا یک زعدنفا
 تعاحش بولوا باش رور هدهاسوا . ید رد ا

 = یدنازاق یشیاتسو yas كدبرف ناعمحش هللاسو
polesیتساحو تلاصا نالوا ندنرلهدیزک كلا كييع  

ZLمشاه ی زکلاب ندشیدنولوب  Soرایشرق نوتب ۰  
 « یلاع عقومرپ هدننايم نابرع لثابق .MELE هدنسارآ
 نازا یعاحشو فرش زاوا ؛یدتسا زارحادلپ تصر

 كنسدقا 5315 ردار هدماکه ینیدلوا زادنا نینط هناسرف

 هداحاو فارطا هدیوعد یالصو یلاسر یادص |

 2 یدالشاب هفلو وط

 Hig تعلخ یساعابوط یالاب نکیا هدنشابقرق اریز

 هدنشاچ واقرفهب یربمغس تامسمراکم تاذنالوزو وب نییزت

olsیجو سنا قرهنولوا انک | تلاسر  Gbهدیحوت  
 .یدمشنلبف ر ومام هوعد

 BAS ترضح ننمُژلا ما قرهلوا هعفد كليا
LVترضح ام ىلع ترضح  OW)عیار « هئراح  

 ناسو رایدتا ناعا راهظا [۱] رب | قبدص ترضح
 تا. od | یفربش قلوا Gel كمالسا
 كي هبماللسا oy هداز اهد دوخان ‘ 4( gle Yoo نوکو

 رارحا یمهملبدیا دع نمؤم كليا Syl ترضح ]1[
 لکد نیلسم لوا ةقبقح هسقو . رد هل رابتعا یساعولو ندلاحرو

 . ةيلأ ةريس ىف اذک . ردننموم عبار
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 ییدلوا یاده لظتسم  Geeراوتسا  ONتردو

 " ىدا انتبا هلبا اتم نکو .
 مهاضراو مع هلایضر ٤

 : كمالسا نیم ند ننوروک oul ون هنکرشم راظنا

 .هفخس داقعو  یسقرت هلرلهوطخ ote نکل ۰ یطب

 تهافس ha قرهلیصراص Gaile اتداع كنىرل

 یار هللطلادع ی نکا یبهملیدبا دانسا تلالضو

yl eSچوا . یدنوقوط هنسهالهاح بصعت كشيرق  
 یمنص ردقو شعلا زوبجوا یراکدلک هماط یرب ندرصع

 -اریدغیص (to fad Fe ترابع هدحاو هلا هدبوقارپ
 Gr كمالسا ؛ ندنلفغو لهج lat « نادرخ £ نایام

 -وعرودس> قحا هدالقع ندا كاردا یغیدلوا باوصو

 Ke هتلاسر هاحون ناطلسو هتلاخد همالسا Bylo ندتن

 A یدرارویمهدیا ! لر

 كازسبدا یراقداماب هلیقوس دسحو لهجوش
 یاش هزعدا !OLS هملع Obs نربش . یدرولاق

 هدنایذه هنانونحم Jy god» داسا كللنهاک . رازوید

 . یدرلروینولوب
 ددع بولوا نارذک هدنجا شکمشکوش هنس شی

 یاذبا ALS tay شلوا غلاب هزکس زوتوا نیماسم
 یدشلک هراهحرد اس رفلمح هد یصعت

 هلرهدبا لولح de gel Wert "هلیلج تش
 مالسا hl“ ةقرف كرك . مالسلاو ةالصلاهياغ كرك

Syار مدیا  doy Saw slobیراقدلوا  

 زع دنفا هلالا ةاولص هلآ و Ade هانتلاسر « هدنرب ندرلنوک

 دارفنا Se ley هدنراوج ( افص ) یراترضح
 درمتم كلا كشارقو ینوعرف كتماو . یدرشلوا

wsیدک نداروا لهجو ا نالوا  

 25S نامزلارخ | Ss نالوانافرع راک زومآ

 روح هفمنقاط ی دا de GI pol كا یراونار رادیو "

ool۔زاردنازو کم هلا تراقح یشراق هسدفا دوجووا  

 . یدالشاب هغ واود هدقل

us”تم  

 مرکی نالوا ( محد (B52 یسهینأرق فاصوا
 ned» زسیدا . رایدرو و dilate abl توکس زعدنفا

 كنوملم . یدلوا عفدنم ارکوص ندقدنالرد قوجر

 یسهاسدا توکس كزعدنفا « هلبسهاخانسک تارجوش
 ۳: ینادحو dane كندافر نروک ندقازوا یهو

alae) یسدنک نکل . یدقا oy Gal. 

Ne ولو ندرارحا سنج بولوا geese ك ( ناعدج نب 
 ك ( موزخ ین ) لهحوا یک ینید  getsلا كشبرقو

 دفنتم  acyطقف . یدشمهمهب هلبوس زوس ندنش دلوا

 یدح كدرمتم نبمل . یدالوا ریذینوکس یلق یلتقفشوا

 كمر دا  Lilyین رابکتسا  Gardكرهشود هنسوزرا

 ترضح یتسوا ماشفا . یدهلکب  Grیحاق  » dhیاب

 شمصا هو  Gillتبامهم . یدروسلک ندوآ هدلاح

 یبهناردام یاب یرلنروک هلیسهناربلد  ASTیرارب

  Swopeیدک نداروا . wbیدشوف ندنسهق زا .

 قرهنالک | ینارجام  (de) Shكتب لوس نلینهد

 هدنسشراق ( pollمارنحا نزح عضورپ  ablلهجوا

 ىدا ماحرتسا یه دات كننعل .

 .یدشمهما مالسا رامظازونههجرک هزه ترضح

 یاب كضدنفا الاى « یتتسدق هجرد كمالسا طقف

 یهعفو ییدتا لو كنه رزاح . یدلکد زملس یتولع

۳ Sato Syd ثكبهذمو نیدرب چیه هڪ gh 

  SIندبا باکترا ینلزسقح هلو ( daarیک
  oyندقلوا بهذم مه ها  Valeرکید . یدناتوا

 كاناملسم ندفرط ! SFتساقحو تلادع يدا

 تار وا ی تقبقح رممتوخاو تاواسمییدسایماو

 اع یک لاساو جرا یدروادبا لق هدتک وا
 ! blsنبم ندو كع هزيم ندنرابهذم ثول اسلامه 

ESهنسدقا هداز ردار هوا نکل . یدنساا كا  

 ةفيظوبودیا بیدأت !gol deer ندا زواج یشراق
 مرح ویغوط .یدنولو هدنرکف كملیا Lal هدیارق
 هساک ندوا تفوه ۰ نامرپق هج وق ts . یدنک هفرش
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 نااماشالفا هدبوراص یفارطا كنالسرآ رو at | . sal فاو-ط Be Ss 40S اقلطم لوا ندهمتک هوا

 هد ( رحح ) نالوایهاکنمشن كشیرق Gl tl هدارواو

 دات مر . یدرلبا Coles abl موق راک بوروطوا

 . یدهلباهجوتءرجح هرکصندکدتبا فاوط Git تیب
 ارماک ab gm هد ع راک هن اما رملک ؟ یدرو دک لصن اما

 شملبابندشاط «ندجاغآ هلو ندف رطرب « هدنزرط

 SAL كرش هدحاو یادخ یرلنوا قجایاط هرات

 رکید « ترف ندرا غ رح نالوا محا ردق كجا
 ردار نایدا لاسراو تعن قرەلوا oll "ةحرندف رط

 یا

 روک تدالج راش ا رب dst athe ارآ س
 ۰ یدروک

 یک تادح دل وتم ندزواحم نالو عوقو هنسهداژ

 فارشا نانلو هدنتعضو ( ةدنسم بشخ م ماک)

 اک د « لپجوا هله . رایدک روا ندشداکو « شیرف

 فارحر Be Gls ولروز lly eA هوتا ور وک

Sele Ghنوتب نوتب هلکلک هنبرطاخ یکلزسدا  
 : هل رکف قمالغاب ه یلتاط یشیا . یدتکو ت یرفص

 همارتحا wo ! هراس Lib BS اها —

candle[۱] ۰  
 : هنا نادرا ملوک و۱ ۰نامف .لتدح وا
 دوحو واو ناشقلاق هنازادناب ز همهداز ردار —

alasهغءالواه  ole۶, كدا یماس ووفع بلک ندیا  

 یالب بوناللاص یلاثم GEG رب Gh Sl كرد

 ةهبرضوب . یدریدنیا هننواقش رس كالمج ولا یک ینایسآ
 la وا نالوا یمهمقق تعلع ay هلن رأت اا

 هدلاح BINT ین زو نااعانوا GE ناقآ . یدایرا
 . یدنالراوو هر یک 15< شاروا

 وشوق نوجا Groby یت راس ر (موزخحم ی )

LV]وا « هرامع وا  feaترضح  therراشم دنسهینک  

 . یدراو یلفوارب هدنمان dos یزبقرب هدنمسا هرامع كپلا

OYدصق تمرح هناذرب  Asha!قفلوا باطخ هلیس هینک  
 كلام رق بانج هلزبمآ تمرح باطخ وش لهجوا ندنفیدل وا تداع

 ۰ یدشمهتسیا LEI نیکست یدح

 : بوداشوق یریلد ریش وا یک رلکپرک
 BaF یعهد نس هسقو « لاح wy ! هزم ای —

 ؟ 3,8 هشد

 هدنروص رب sade US یحاضتساو خوت

 . (ax هدافا

 رنک روتف .اصطق هنسهادامزپف تناتم هزخ باج
 : هدزرطر هارفنضع یشراق ههوعوعو رب هم

 هرس . مدرڪ هشد كد هدن < توا —

 opted ترفن ندزکتفاح ۰ ندزککلتسربت «ندزکسد
absهلکعد ؟ زکسکج هل  olyیاوعد  deel lars 

 - روط بوکح ینتماہش مشمث نوجا یزارا هعطاق ةن

 كتسامح ةقراب وا« كنهزج فس ؛رامحا_هم . ید

GLASقرهشاماق یرازوک ندنناعل هجم روک  CF 
SASرایدلوا روبجم  . 

 SIDS he BE یهدنزوب هلهجونا هدءهریصوب
 ندقدالک | یتکحمرو هحشر انف كشيا و ندقدجآ

 : قرهشلاح هفعارواط هرکوص

 ردار ن ارز . ردیلقح هراعوا هدشيا و —

 هسد . كاکح yee cole) y هدهلهاعم pete هنسهداژ

 . یدتغاط یموف نالوا ترامع ندسلوروک وروف

 هو . ید شیویس بورو هیضر ههزج بانج و
 یسهعوروک كوب كنشاب نکشمشود حورح هدردب
 وا ندا اجر هدوعسم نا یعطق رار هلیندرک نوجما

 tos aby كفرحرب كوي یرو و یلتمظع یک لهج
 wr یرب کیدا هنرزوا رکف یا یلزتت هکمریو
 دوالد وا یرکید « كما abby ندهزج we فیس

 نوسلوا dr yey? Artes دنلتدح نوس نوت ینوضغ
 ولا «یپلا ردت طقف . یدیا قلوا عنامهفلناملسم

owl A>بانج . یدهعا قفاوت هندنسب ناطیش  

 نویملالک بودیک هرکوص OME یلمجوبا هزح
 یدروس زو هنامزلارخآ ی" كاب كاخ نالوا ناحو سنا
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  Wyیدهلبا صالخا نابز ءدروآ ینداہش .
 زام هللا یربمتیب تبارق یک هبلا راش» نامرهق
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 هدنقح ازج وبشا و یدوجوم Ah pe یازج نوجا

 یرلر ڪا دح هل tel دح كنازاسحم OWI نبع

 نوناق هک هلوش . رو یلک قفاوم هنمهیعرش تسایس
 ندکنکد قرق هدنرلهدام FAV Vow كروک ذم

 یک Bl دوجوم تازا ردق کنکد ناسکس

 راس هلداوم ۰۹ ۵ ۷ ۸٩۰۰
 برضرار هلفالتخا دف رک | و rel دح Fo) هدنداوم

 Sod eel دح كنازجو thal عرصت تازا هللا
 رک | دحو شو «یعرکب * ot نوا هلسرثک | تافالتخا

 ۲۷۵۷ ەن

 بر اتاذو هنسملوب ESE el « قرف هسا

da yeضوفم هماما یار یمهحرد كر زعل  Bilal 

 كي«نوناق ماکحا یک دباب وب ینبم هنسلرتسوک ًاعرش
cokeردد یتفاوت ههعرش  
 هدنسهدام gu نوا كروك ذم نوناق هنو

 ندهییدأت تازاح Ape نالوا ردق کنکد ۸۰-۵

 -ازج ردق GOSS ها دن دام یحنچوا نوا و

 هدنازاحم دیدح EL ینیدلوا نده ریدکت تازاحم هدکن
 هرابتعا رظن یک ینیدلوا هدعرش یسهجرد كمرج عون

jase |۰  

colsینهورک ن شاع ثم هدرا هح ففخو  

 !ردق شورغ زوتوا دوخابو Kel سبح نوک چوا ییا
 هسلدبا ارجا یعرش دح هدا ندقلآ یدقن یازجر

 یازح at قحلوا Sony هسقو ؟ hyd یمتماق

 !geal dele تشه كره شود فىفخ Od دقت

dlsقالخا دوخایو ؟ نهدیا شما  ghهب هه  

 كن هرئاس دارفا هلرکسع دوخاب و ؟ نمهلبروک یمیتهدخ

 ؟ رویلیدبا روصت یمیقالخا قرفرب هدنصوصخ یازاجم
 ندبالکشت یسدنک یسرتاس دارفا « یرکسع كتلمر

cheیوزح كتهععانجا  runمقر تهجو اما ؟  

 نوسراوشعا قجهلوا صوصخءراناملسمز الثم هدارفا
 Sol دلوت یعانجا روذحم هبل ندصبصح .نوسلوا

ie»دعاوف تاقسطت  maisندضرعتو ندالخ  

alyهدهع رد یاسا نوناف یسهظفاحمو  Fag؟  

Gaal»راو  » 

utندنسهبتک طبض ازج  
 دیرف : مزاح نا

 دوو

 ندسرادمو تا زذا

 رلن حتما

 he رکسع اد NS هد نمرلهخیسن Sein نک



Wor ~ is 

 جرد CAN 5975 SAN بیرت كنتلاکو سرد كرکو
Solas celیزمکح هبلبانابمرد هعلاطم هدنقحما غور  

Foاضتفاو تاعلاطم ندا باما . كديشملبا دعو  

slats galلیصحت هدما لوا هرزوا قلوا همدقم رب  
ablزکج هديا ثحم ندناسانم یهدنسارآ ناحتما  

 رائاسنا : کردهدنفارتعاو قید-صت oF كمومع

 قاوا BU هریدقتو فیطلت ۰ كلما بیقعت ۰ تباقر اعاد

Lemتلذ هدهموع راظناو بولغم هداعلا قوف  

 لزمسنج یاغا . Pyare هجرد كوص Oy وجحو
 هلطارفا یهساستحا یاوق و نالوا IS هدنترطف

 Beam ا اق وش GAs تجر هدنسازا طرق
 SiN gy تسدم هدرارب "ua کرد هدنسهاس لامعتسا

 یسهلضاف قالخا كماوفا ضمب و شما قرت هداعلاقوف

 : ردشلکهلبدبا هظفاحم

 نایب تابح دادم نوجا یرلیمومع che ؛ینایقرت
 ,رلرونوشودیشییازکلا نوجما یرانابح هظفاح .ماوقا

 یرابا اهد GUS Oat لاقتنا هتیرابدنک ؛ یرب

 كج oth لاقتنا هنن رایدنک ین AS ؛یرکید .كمروت وک

GLاهدو رولیهدنا هظفاسحم  GHرب رولسهروتوک  

 تسها هساسا Gl وش اماد (acta « كعا كلام هدادعتسا

 یاوق ك toy ین SAY yb ندنرلهمر و

ure2  

 كناسردت نالوا GF ردصمو deel قبرغ هلزوک

 . ردراشملبا لامعتسا یرلتوق وب هنلامکتساو ماظتنا
WL jaیدام كرلتوقو نالوا باسا هنلامکتسا  

 كرادرک اش « نیملعم FE Gary فاصوا «یرانالوا

abilجابتحا ۰ یتح  Eء راباتکو مارضورب  

 یونعم یک ییدلبا لکش هراس مزاولو 43 تالا
 ناحتما ELI y مہم كا یسبرضوط اهد یرلنالوا

 شح Met و هموم تر نالوا 4 939 مولع هلا

 . رنا نامأت هیونعمو wale ةداقتسا جهدنا

Jعوضوم هدمهفارب 5 را ر کرد  pFنالوا  

 Geol بامساو 4 gine تاساستحا نالوا

 زکلاب كما لامعتسا هدلیصح

 زمکیدتسا نایب Be Let .غهلا هرابتعا رظن یناحتما
 !(che یخادل وا ON DS fe هحلشاب Holl تابقر و

 هلاک, egal هدافتسا ندنسهفاک كناساتحا زهکیدتسا

 + ردهلیسورپ
ablyرلکوک  Seاهد  Wyeعبا هلتوق اهد  

 هردقتو فعلت al بیقعآ « تباقر یرافدللو

 ینراسح كما SF ندتبوححمو تلذ « قلوا لئا

 هتشا . ردنکع هلناحتما

 عبا هناحتما هنسره كنهلط هدبناکم ندرظن ةلعقنوب
 یاباضق یدناوف كراناحیتما GUT شلدا لوبقیراماتوط

dupهرحو  poهنسو  aرد  

 از یرتمالا یلهعشعش لا كي هبمالسا تاسب ردن

 .gall هرزاتعا رن ییاحابتحا tI كلم هلس

 عضو le هیسیرد le یلوصا ناحتما هدلاح

 هیمالسا سرادم عقاولایف . زرودروک یشدلوا شمالدیا

 ۱ كن هماط .due ون .bas رولر هلساص dua ر ول نوا

sllنالوا وشراق  Sb yy هحاوخو یرل وق  

cL)هاغم  Gradیهدنسارآ رش نوجا كما هلوا  

 یرلکدلبا بقعل نوحشدلوا ید صار duet تاقر

 یک هموم تغر نالوا هنالاک ot sly Syne لما

GH dle ge ol vtرولبدبا  . del Qo Bloialy - 
 . یدرونلوا al هلتروصو هدافتسا كج

 یيدمءدا ذوف كضارتعاو pat yp كس نسح

 یجمدا GF كلماکتو مالغتنا هدنتسن ثبت هدرار

 قفارتم نامزیه ,IGT هنسلدبا al ااد هلناددام
 ماظتناو نالوا یحنم هک ات .زدیللدب| تقد هن سملو

 ةحردو نوسللو E اک ak نازیمرب كلماکتو

 بیع هتشيا . نوسلم dal هسیاقم یسدیو یلاعت

geكي ندنقوم  GANندنقو» یقرشو نرتسوک  
 ظ درک كب
 ethno تمه هتهجو یرکیدو یسمروتوک یزاوتمو

 ۱ . ردیلمهلدیا همش هدنشدلوا

 قفارتم dhol SUF یرب یش نریدتا ن



Soestهعامجا بابا قوچر و نالوا بول هب  
 هدهدناسپ ردن رلناماسم ker Spee ینهیدام میادبهب رتا
 هب Sol ebb رب یاسیردب تاقر و راشءا بقع یاسمو

 ناديا لکشت یزمنحم عوضوم هک ردرلشمامهدیا طبر

 - رتسوک Gals) ghz MA pole مظان هدناسیردنو
Orناحتما  Foقرا فم ربع مزالر كناسبرد  

cull we)ردرلشهامهوشود  . 

 مولعو زجایللب یتیدوجوم یرلاوا هصیقوش هچرک
 ثعاب هنسلاق ورک ندلماکتو GF Gib كنهبمالسا
 ضایعاو کر دشکد oh تب نسح هدهسدیا زلوا

 ندنامز ینادلوا شمالشاب (SE تدقفوم gull هدشباه

 شاوب شاوب هدیونع» HE یهدزمیقرت Gib ارابتعا
 لصاح لاو زعاسیردت ۰ زعراهسردم « شمایغوا هلزازت
 هطاططحارب نرد «هلاحر eel JSS باسا كزمتیمالسا
 ۱ . یدشل وا راحود

 هنس شعلآ زتموکح 6 SEE رازه دص

 oat y یتوک یا 6 قوح زآ هدهرادا dnd یه یرد

 طاطا orden Hel فراعم هدلاح یدتسا كمرتسوک

 نوجا یطاطحا عیرست هکلب و ,tr gly هدنسبییط |
ob peكتكلاعو شەر دنا هدهملاوتم  anyکف  os 

 هک رد شهاللشا هغمارا هد راریغیح (Ait ۰ هدرلهطش هقش

able ee eteزرطوش نام وا فلات لباق  = CoS 
 ییدشود — Gag تشیه شحاف یاطخ وش

 رارکت هلا یازسهزاوم كمدآ رب نیتسیاقمقلاق ندرب
 لطعم ندنکرح نوتب نون هلررکت كلاحوو یسمشود

deyمور ندتکرح  قرەلوا ندنلیق یدک  
deyیدشمربتک  

 !Low عوجر هددص هن 7

olgaرکو هدنسنلاعت ءرود رک كي هبمالسا  
 یراح یلوصا ناحتما ر یرتدهوا هدنس دی هرود

 هدنسهرا راندا !ghee لاکا نوجا بلطمر هدوا هکیدیا
 ترابع ندنسارجا یاحتما هشاسم قرهلوا یرابتخا

 gull هدافتسا نالوا بولطمندناحتماو طقف .یدروبلل و

 ۳۵۹ — هنگ

 رکنوج . ردعسط هد god ued gly . یدروسهنل وا

 (orb لا یسهرود كحل رو .تسمها قوح Al كلب صح

 .ردسه ادا 5.599 یسهحفص قحهنلوا فداصت هالکشم
 هک ردللربو (oP هدنرهرود ون thine هراناحتما

 روډ :نوسلسهلدبا لاصحت-سا هدافتسا نالوا بولطم
Aleزماق هلس موزل هراناحتما هدليصحم  . cheat Si gm 

 لاصحتسسا مولع تامدقم نوجما بلاط رب OS هبیلاع
«ti!ماحتقا تالکشم  wo ۰ thalشملشالقا  » 

 شلوا لصاح 4 SG ٌةیوس كجهدبا ریدقت ینامولعم عفانم
 هدنرانونلاراد ایوروآ هکرد ءا اکو هتشيا . ردکعد
 . ردشملدا راغا فرص ندنراناحتما فنص

 هقاسم قجەنلوا ارجا نوجا بلطم رب هکوبااح

 یلاتو ینادتنا ندنفجهلماب هرکص ندلصح راودا یناحتما

 (Serato ارجا یوضع Shy چیه هشراءرود
 . ردراکشآ

deel oly pvنده ونعمو هیدام مزاو عو يه  

 ۱۲۷۰ Seve poy یدشالقاب ab gin اغ ’BIA مورح

 Bl al Glecal هعرق ؛مولع UL - ردفداصمهنراهنس

 LF . یدا شملتوط عبا هناحتمار pal یداع هنس

 GS ةجرد هسرادم تاسیردت كنىرلناحتما هعرق وب
gale۹:یدیا  yoked:هعوقو هک  Mlaاسم ی  

 عضو هلدصقم USES کاتر ادانتسا هن ەش اس

 ندا SG هدلوساتساو هد راشدط ,Si ؛ ردثمام لدا

 عقاولایف .ردشملتز وک یدصقم قعازا یت ددع كيهللط

 هد ینجهلوا لصاح تیروب-۶ هدنبیقعت دصقمر هلو
 لب الوا E یتفص هلط ندفرطر Si . ردعابط

 كيهملط ندتمح Ba هسرولنوط Slee ندکلرکسع

geهسزلدا نیست هللا دقت نازمرب یرادتقا 4  

 ۵ غ كعروک هبوا او لوا نیش هسردم

Gloردا لیکشت هلیسو یا كب نوجا قمراتوق  . 

 لر كاس داود اذاخنا هدرب ییملع able کلم هاو
 هواعم ترضم 5 ردکعد Br ررض عاقا هب یرکسع



۳۱۰ — Ae 

 . رداکرد ی-هدامو

 نده طق Sl ییضو local هراهسردم هدلاحوش

 هغم شال اح هسرد Gabe «یر .رولشالکا Gill مزال

lel yeعفانم یرکید  LOE gull Ga Kae 
be > Succesاک وا نوا  

 ؟ردیلملواذاتا ساسایسکناه ؟ ردممم یسکناهكرظن
 تموکح لیکشت هک ردمولعم . )مدیا Tle ین-ارود

Chase! MOL!ردکعد یونعم صخشرپ یسهیمومع  . 
Chayندهیمومع  GF Babe G2) GI)یسهند  

 643 تامولعم ؛یتسهلضاف قالخا Le ونعم صخش وا

 و
Sb!ع تکو شو تردق كن هیموم تيه یک  ge, 

 هنسوزا هوقو یدوحو تمالس كن ونعم صخشوا

jullie . 

 ندنترضم كصخشر یحاص 429 قالخا یدمش

Gelیسمدنافرت  goals!كصخشونو  asزادنفا تن  
 adic تالاک و یحهشاهداز هدندسن یسوزابو یش کلو

 ent) 8 ار هناود) هدهصخشر نابل وایمهرکف هر و

 دوق .یدوجو تمالس «یکجهبم هلند یشر, هقشابندنزوس
tiseهدوسآ ندضامار یللعهدنایمهنلوت  Geddy) 

 Shy و هسرولننوشود یحهبءهدیا تهواقم dy و
 هسیاقم ها dh SK تهج چ واو نالوا تموکح

 هدهحرد Farce تھر :4 رولیروکهسرولیدب |

 .هبحور iF نالوا كعد هشد 7 یش نالوا مها
 تردق هدهشات هحرد ‘ a G ws هدهحرد یک

 ۰ bens ع

“Cte كنهرکف ةر هلباهبحور ةر هيلع SL 
 ممه ندیشیه كسرادم تاس:ردن نالوا مداخ هنسلامآ

 ! ilyهفمشدااح یهلط زکاا كنسرا:ادتما هسردمو

 .رویلشالکآ یی دتبا باج|یسلدیاعضو نوجما كمیاروبج
Gateیراقدوقواهنسیه هسیاكعا روب هةمشیلاج  

 رانا زاربا رادشقا هنسکیا ناحیتمالاب ندراسرد

 قلاناب
 جارخاهلروصو هک رولوا لصاح هلحارخا ندهس رده

 ندنفجهل-وط all عملا هبهرکسع تیفلکم رانانلوا

ile whe Se opeیخد  gullرولوا شلدبا  . 
 وش نالوا ندنسهبساسا عفانم كسرادم تاسیردب

 تمج هرورضلاب ندنکیدمهلوشود یر ندلوا تهج

 هنس ا نواو نک ھل gull یتعفنم یرکسع

 هسندهنرهو شهلوا ارجا یراناحتما هعرق ردق هنلوا

 ناسلوا ىلاخ ندتءفنم Sl carreras aol) نواو

 نوت نوت تاسردب مه (Saba وغل هدراناحماوت

 ررضراح ود gil هم رکسع تبج هدمهشلدا ریزو رز

 ۱ . ردشلوا

 دودحم ید اف نو۶ مرز هسبا oad رود وش

 ینکیدلنهتسیا GOEL رارکت ندنرلناحتما هعرق نالوا

yoreكنناحتما فنص یدمشهد رهسردماح نکل  

 رک ینارحا

predبسانتم هلرضاح جایتحا راهسردم هک  

 هطباررب هدیراناحتما فنص هسزلدنا حالصا هدزرطرب

  ارحاتاقسش و تاحالصا .نحهلدما ارجا ace همظتنم

 S| Sale ردق هنس چ وا 6:۳۶ bus هبه ولوا

 LAL یسهلوا ارجا كنبراناحتما هعرق - . ردراکشآ

 شرد یتعفنمو ترضم كرلناحتما و obey . ردنا

 CFS راهراج یدیدح AS oe هسزلوا چیههدلمدنا

 5 )مدیا

 : ردرلنوش GH pas كنسرلناحتما هعرف

 ندنکیدملبا بقعآ یاسیردت رلناحتما — )4(
 ندراسردینج « وقوااو یدوقوا هلواكي هباطهلس رنک |

 بیقمآ AIL هللرو صو . ردنا SIAN یسهلوا ناحتما

Sub!قرقارب یرلسرد  by eSهلراسرد كج هلک  

 2 هدهجردهه uy هاسلس كنسلوا لوغشم

 . ردللدا ad ینج هلوا

(y)الو و هدتکمه « هدنلمیه ؛ راناحتما —  

girlهعرق بویعا بیقعت ینا سرد هلهجو  



Hal. ۳۷۱ — هلی 

 نقلوا | اضمب ناحتما هلیسوبو یسفلوا ارجا بقاعت» ینسهدیشک
 هکر دبسما فداصت هنسهرواسرد او و هش ادب سرد

 نوت نوتب Mant یک هوا كرهناوب هبییالیمح مسوم
 . ردنا FL یلوا وج

 بولوا یثرب یالوف كب تامولعم رد — ۳
ovatهدنسهبحور لاوحا هدناحتما یا  BIN 

 یابستکمو تامولعم < یسهعاش كنس نوت تتشلر

 هدیناکم Oye dey كرهنل جت هللا یسامهدیا زارا
 هس قرەىلراقج ندبتکم یدنفا نهسهرتسوک یرادتقا

oTرولیدبا رایتخا یتهج یسفلوا هیر اهدرب  . 
 Atte هکر دان هل «هلساد هبرحم - ردراک ردینانسح كنو

 را هداعااقوف هنس (aS یغوحرب ندرایدنفا نود

 هب هنس یا یررکت كياحتما . رد هرس قر

 هسرد یهلط هلتہج (Seo لصاح ءاشار یتشهد

 لکشت ءدنافرب كور هحو را هدکحءدیا روح هبمشلاح

 هرابتعا رظن هدنراناحتما هعرق د اوف وش .Coil ردیا

Goelهکر ویلیدبا افتکا هلبا هب رحم هعفدرب زکلاب  

Dyesردقلزسقح  . 
 هلا هدي اف نانلوا لاصحتسا ندنراناحیتما هعرق

 هلع he. El“ روج هلیص# Gath قوجزآ
 یسهدناف زکااب هسریلیدما عفر روذحم چ وا یک هدیراقوب
 هدلووب ردق هحایدبا عضوم یناحتما فنص هک رولق

 از کد لاح دهد اف هلماعم یارحا

 كجبدبا هدیز Oller Me وش نوتب لصاحاو
 . ژرولوا سرتسد EG وش هسرولوا

 . ردمزال ناحتما هدلاحیه نوا راهسردم (۱)

ode 35) Ma ya ی gal هو اه Hh - ۲ 

  inesردللدا ارجل یر .7
 Gebel باق یرلناحتها فنص و كليدمش — ۳

 یرلناحتما هعرف ردق slid جات ندشیدلوا

 . ردقحهلل وا ارجا هرورضلاب

 cul هدافتسسا "یا ندنراناحتما هعرق — ۶

 قیلعت هشاهن لیصح هدلاحیه كياحتما نوجا

 . یلدا

—oبناکم  asl REهدناحما ر یک  

 sts | هو بول آ مر (Olsen! a3 تارا

 cule هدنو و ot gb روم افا اهدرب ندسرد ناع

gsتقف  Sorelهدیزوص  gel opus۰  

acs!وا وص  BS oeسرد  gulesدل رک  

 مکس gn | هتقد رظن هلتیمها لاک ندنتراظن هب رح
aolقحا قلا . مرو دنا نایهنما تقیقحو قح لکد  

 دیش یارالد Gre مد به هسروا قر

 AF یادوس یلکوک val هثشنرب

 مناوخ هیلصت بونا هدنقارف نوناک
 AF یادش قشاع یلزا مدلوا

 راو ما b> “eae نوجا ڭكەروس رو

 AF یاحلعبو OF 79 هدمهدید

 :یدمش یرل « كيبل » وا هکناص مهدها شوک

 دم CVF Slee یدلبا رون

 AF یاحضا .مد JF هکدتا

 OP یدشلوا نود هتشلا < هف رءلا مو

 ae یارح هلا جاحح هشاب ندشاب

 قاشع رمز نوکو یدلوا نیمرجملا جاح

 دمخ یالو ضع رلیدلبا م



 ۲۲ انی

 ؛ هدم PLE ردمرکف اکس « فلاط

IOSدر یاښنج هدمهسهلوا  

Alizeهدهک هلق نس هله لوا نابع ؛  

 oF یالع دلوم ایا & یا

BY gine ییاحونس یدتلسکوت 

ieمو رج هد هد زاموف هدتنلا ی ۰  

 ae Mas ols وف فاطلا

 ریخت یسک یه یدرلیا یسهرپچ هجفیعض
 رثا یلعوسر هدامسوا GAS راجوا

 دومش» تفو تقو هدمرذکهز ید رولوا

 نروک یهجو كاب وا هدنسکیا نوا یدریاص

 اس o زود مدرک هشب ae es یدررمد

AY)نس  AF git sl ablبول رس  he ge 
 كما رتسلا هر هل نوسلن وشود رب هدلو وا

Fa) Gy (7)ین یدرولو راشوق  
 ی رالا us یدر دازوا ءراجا هراو

 نامزوا نیقیچ ۰ ک اب چاقر, هنتسد هجن
 نایاب روصت یدجوک هنقوشو رو

 بوک abl قوشوا یدراح وا هدربنالداباق

HISاطعا شور هد نب ی دوع  

 ان و دم JEL sab وس ! مدا ردا

 اکب وب رتب شورض شپ نوکوب CAN مجازاق

 قانا

srsهنامرح شراب چیه شحهر و لامحا  

 alloy روط وا مدردا dhe هدراشاش

 كور هدندهسزخ ods bi شوف ش و

 dy یدیا ربلک سه هسللکو هنشود هد نامح

otندا ۰  ‘ “orیروط » dey 

 OS یدو الا ىح

GU olهراچین هدننوک شیقرب یدنا  
gbوق  GHهدلد یدحآ  des!هرار  

Jalندنرورض تفآ كرهلبا  

 ندتقیقح قیزا  نیسریلل هتسخ : یدمرد

 Ke Fo قزاب نیسردبا لفاغت نو
 ادف هما ody وا ینه هب ه زاب هملساق

 .JM ها یدالباق یه ore یلگوس

 : لاح ةياکح قجوج یللاوز Carl هدزرط وش

 نوشود a هدقات ‘ قارآ رو.مشلاح مان |

 oie نوجا نداق لقحا وا میدشلاج

 cle  هتسخ هلردک یدلوا ردنلقجا ۰ توا

eadكىدءتمەسەلىا هد ن ی راردک  

 (CF یدرویلیا ماباب هدرفودنمش
clsكلربد یهدعدوا یدشوخ هب « ها  

 قدلاق لیفس رب هدلوا هنس چوا یدلوا وا

 GAT روک هد Oly نودوا + هله لی و

 هزاغوب هللا جالع په ay aS غیدنازاق
 هزاب هلیسیا یخ كهسلیب Ade رب otto وب

 لواتسا هتشلا دوخا ءزردنک هیلروج ا

 Jy po Soy هع t سونافتمانآ ردهب

 روخفوم رف راشا DY وا یشوک هدر و

 رورس یاچ یلناشوب نکسم هز چیه یرواوا



 ندتمکحو لوقو کوک یدالزبص «a وا

 ندتدمرس یالاب میم شوق

 ادسان « لام مرکف یدتسیا قمراقبج

 Lad په tl قاشوب هممشچ یدنوروک
 نوع مربا (doe رشا هدنوکوا

 نوخر یہ ورو باق (LB CO ییءووب
* 

* * 

 نام یدلوا ندنکوا زوک Sly hand دهب

 ole هجموروط (der) یدرولوا نکل یلاخ

 لاغشا بارتغا و Gael همنهذ ها

 لاح تق.ةح ردو Alb هد.لروج : یدمدید

 یح نامزرب یدک ندهدآ هللا لاحوا
olyام رس مسوم یدشاوا تلقنم  

MTنالوجو 0 نکردما هدنرب  
 ناسنا و هج 56 شمنک oly ید رگ

 هتسد gala یدلا بوتوط worl برقت

 dy ine كب قوجوا یزکب ؟ یدمک و

 esi BAS یدر دلی هنهح و هحنقا

 Sle كجوک یسیدنک ات . یسهقشب یدلکد

Absچاقر,  olشارفو مر ریسا شلوا  
 cl les» نوجا ole مدنفا مزال هزاح 4«

 به یامز -o 529929961 6 یدروسد

 ببس هقاشم FS یدیا تلافس نوتب

 كيرف وشموق یلشاب شا شمیجا هنلاحوا

 ككا زار che ماشفا در شهرر و

 نون شملیا شمردیک GAT aby وا
 نویدم هج هبوب هتشیا ین یدتبا هدنکوص

blyرزک هدنش وا نوکه یلچ  
 رزس هد | وا oy را رب ‘ زا 1 كجوک

 ۳۹۳ - هن#

NTندر یشوق كجوك كا روروا ندنزوک  
sallyندر یه وا رر دلاق یوا ه  ! 

 مرا مرر كن | نب میجهطناچ هدناب
 « مرزک راقبچ زارب هلبوب هدجنتی مشا
 هناح ان یدرویلیا سکع یرازوس هداس و
 .؟ هناعما Bo نااش Lael روصت

 ققر سح ه Bere صلاخ ب «باذجا هن
 (Sy قرشا مدشعا هدهدنکتسوت

 ob و Atak WHE نوکوا یدراز » توا

 دان bhai y یدشاوا فرطیه هدرظن

 نوکوا ًاعابنا نزح نالوا کاح ہدلکوک
 نوکسوک ناه مدیا ن رب هيا راو هدنامج

AF ote rsنامج ړو شورخ ادوس  
ealساب شآ  NF oles 

 اهو كب زارب مدرویزک هللا لاحوا

 Lad قوس یدلکد ؟ ین یمهاضتقا رب

 PAIL هنویساتسا ین یدهلکوروس
 مدشالقبلا بوروط oar Sy ورک

 لئاس بیرغرب هتسب نوبعو تسد هداشآ
 لئاح هتم نع زالوا هرظنمو ےلصن

 هناکب هدرظن لئاس وا ها یدلکد

 هنازرف AE یدززعم دوجو روا
 شعاو كنللاوز ندقلبجهطناح یبصن

 شکد هزوک هحاص ییارب هسلصن هسلصت

 فده هردغ حالس شلوا GIGS یلعوس
 فرشا نشو خوش یدشکوپ ینیوب یدلبلع
 ماع راتو كنت هدنسازهقراب نویع
 ام ةحون یفارطا شمالپاق یدریناص



WAL -- هف 

 ارس همغن « روبط od po قو : کا

 .؟الواوو روس وا < تلاحو ید ه یا

 دا لبلخ : یوک یرقم

cheحارشلا  

BN . AT هدجو یعأیسح نوتوب Che oF 
  oesیلتاط ندیا شخ ینادواج تایح رب هلی ریٹ ات +
SAF یاون رب SH زاونحور « فبلعا تاغ « یولع 
lolly Livy Sole رب . مدنابوا ندوهوا هللا 

SAN لبمح هنرزوا كم راقاق زوک cls Wo ناوخ 

 هتلفغ  abقلوا  Eneیدامهلوا .

 شاوا ت.ابع نیشنهداحس قرهقلاق نکریا كب

aرولو لوغشم هل والت  SHIتسدیآ نام .  

ANردق هب کوک < © خوا . مدشوق هنکوا كنابموح  

 « یدلوا طستم ردق هن ماصعاو قوص ! یدنالحرف

 ذوف ردق هنراهطقننرد كا كمبلق ادخ فطل رونرب

 ند هلا مهدلاو

 نارق

 . مدرولوا ناصقر هدا راترسم : یدشعا

 یاو وندبا توعدهغللوق ی هیهالسا نیدح ومنو

Gellحا لاک  olaمدال ا كمەلكىد هلبا  Rac 

 re كیانعم cube كطافلا تدالح 5 هدیسدق

gat eVقثالع . یدرویراقیچ ندکایتوسان ین  
aolکمدرو یا نظ . یدروسدبا درجت  Gl 

 یراسیسبنپ كرجف قردلیراس هبیهلا كنابلکوب نالوا
 تیولع یازفا مطالت CAN رونم نامسآ ۰ هدنسهرآ

 ؟یاحورقوذ هو ؟ یونعمباطخ هو ! orl .مدروبلوا

 هلعاعا doy طتف . هلمهالفط تارکفت نوتوب

 Sle ؛ یتتمالسا ء یناسنا ؛ ayy یادصو مکیدهلکید

ial 

  okحرش  maیدروحدبا (
 تباہ بوتقوا فرش نادا »لانی  9
OP SPB ۰ یجحنوررط . یراص كفش ینشناد 

 كنهبعيبط میادب ۰ ندنسایر رظن  » Sarre 5sكفيفخیاوه

 ناشیذ ریمغیبو مکیدوس هدایز كب من ۰ ندنعبط تک ازت
 تاخحفت كنيرلتداعس قرع كرابم كنب رلترضح نمدنقا

 كلوك رب یلر طاق نانولوا تیاور
 رب مظعم ۰ ندنتفر یو  Aleیور المو فا ص

 دیشروخ «ندنشوشب  Leكبارا  gx che؛ندنناشفا

 ترمز عونصم ندنن و نج Bey بهذم

 . یدلاق هدالوف یک هیوکر اک

 : کیدتادجو قرغتسم ols طاتنو قودو

 هنیدنکولردر هدمرصاق Get وشود hoy ز۶
 ۰ یدرونسهلوب ر

Gh yoy isهقاوذا یوهال  Sul SUهند  

aeرک همهللا مدا  pat)كتيمالسا < كد .  

 ضع ردق SAS ندلآ هدهیارک cre نالوا یحاص
 . مدلیا صالخا

Eile cheی « كرهلیکج ههشوکرب ادالا دم  

 Ree ES یمیمصو راح تولا هنقفش شوغآ
 قرقاب هع زود ارکوص ...ناباشقوا dey یعراجاص

 لود را دا هترزوا یلاقص هایس ندنرازوک رودم
US 3ندنسهارتسکتةهفش تافیطاتو  deans 

 . مدتیا توالت ین ( سی ) هروس هللا ردص حارشنا رب
 ا شلوا .cl قترآ هک م دقاب هدر هداتاوت

 Sp “یم ههبتکم یلکوس هدنب راضحالاب یمهطناجو
 .... مدلوا

 ندننابلاط یبتکم عیانص 55 یی

 راول . م یلو صون ۷

peو  

TO. 



Ol yeu leلما مظعاردص : هدنعانجا یوا  

Lbكحاضتسا نالو عوقو امدقم ندنفرط یراترضح  

 ندیا دورو راد هنقیلعت هنن وک هبنشراهچ ینم هیاسا ضع

Je FWردشلدبا لوق قرهنلوا تئارق  . 
G 6ندقلثوعم یدنفا نجرلادبع ینوعبم همرکم  

 نمضتم Sig لوق همانافعتسا نم ینکیدتا افعتسا

 ۱ . ردشعلوا ثئارق راهمانفاررغلت نالک

 هنراهلواقم سناوآ و ضارفتسا ندنرادص ماقم 8

 قیسنو PLN كف ندهبلخاد كتراظن فارغلتو

 - هلیدیا اطعا هیاشاپ اباص نالیدیا بلج ندرصم هلیسهلماعم
 هراثوعبم هلیعبط So SAF ندا دورو هدنقح شاعم كج

 . ردشما ررفت یییزو

 هنحاضتسا كاسا ین و هلضف كناشاعم دعاش 6

 رارق ASN كيهحدون decal یا Ih هدرلهعشو

 . ردشلدیا نيەت يک رج وا ندهعشیهو شلرو

 WEN ندنرادص ماقم : ردهرک اذم Ay نوا §

 هارهملردنوک ابطا er 5910 Sb ناک راد هنناکدزتک الف

 قنارف كم ۲۰۰ هدنسهراد ینیلکت كنرادص زکلاب
 . ردشلدبا بیوصت هلترتک | یسلردنوک هناا

 هلقافتا لیطعت كنسداوم ضعب كننساسا نوناق §
 . ردشلدیا لوق

 ندنفرط مارک OV yee ضمب : (tele جنکیا نوا

 . ردشعلوا تئارق رار رق نالیر و

 یلکروس قرهنلوا تئارق یمهماناس كناشاپ لماک

 sel ههلا راشم ZU yan ley لوبق هلراشیقلآ

 ۳۱۵ — هفج
 س _ى_,_,)۰۹۷۹٩۹٩۹ب۰۰۰۰

 ! aردشلوا کیا لال كب دهاح نیسح بول .
 هللخادو تارق رار رل ضعإ هدعامجا Gee ,»ا زوا

 (Jbl Sy عاع-ا یحاضبتسا نالو عوفر كن رطان

 . ردشلدا لوىق

oolكياشا نی هرق باس بناکشاب  

VV gbازج یجنکیا تداعسرد لالود ندنسهدام قاجم ر  
 shal نوناک oe ا se ارحا هدنسهمکحم

 . ردشلدما قلمت تو یا یک
 لکشنم نوجما ىسهما ءا ظن موقت حیحصت و

 .J نهال یراک دبا ene هلا هفیطو لاک | نویسموق

 . ردشعا ene هباشابراتخم orl یزاغ ندنابعا هعلاطم یا

 PN نوجما رانواعمو ردم هدیناطلس بتکم §
autوحو راک  iesندیرادص ماقم دم یه  

 . ردشلدا ارجا تاغیلم هتنراظن فراعم

 رود رلرجا یوسوم U2" oy هداسلک قرف §

 تا یدمش نکیا راه رک alah اب ره هدقاس

Ad aleزدراشملبا دتا ی رالوبقو  . 
 یجاتحا نوم كباب رع راشع هده زاحح هطخ 5

 باب هنصوصخ Jo Cle ءلربمشو هطنح یفتقم هدننمض
 . ردشلر و توا ندیلاع

 تایفو ۷٩ باصم ۱۵6 كردبا روهظ ابو هددادغب §
 . ردشلو عوقو

 تخادا هراروناط !at بوسلم هتسودرا هصاخ §

 . ردهدکلدا ارجا یرامیلعآ
 تابعدتسم قوجر poly dial OU gee سلحم §

 همانماظن B29 هی هلءاعم JL وب بولوا هدکعا دورو

 wan عقوم call هلتهج ینیدنلوب GE هنصوصخ
 ققاوم هنسهمانماظن اغع امدعب ندنیدل وا هدقمامهلوق



 ۳۹ -- هغ

 هلحضوت كنسراسهاک ماقا Jes ناونعو یللو قرلوا

 . دولوا نالعا یعوزل یسلردنوک

 یساطعا هنترومأم یوبل ترضح مرطاخیش §
 ۔ خش gil sl هدکماار و رعشو هطنح نالوا لباقتم

 a dle باب ندنفرط یدنفا راع یو ترضح مرحلا

 یساطعا ناک ک كربمشو shim نانلوارک ذو شمنلق راعشا

 . ردشلرویب غلبو ما هنتراظز نواه فاقوا یموزا
 ple ایرتسوا یسهیمالسا "یلاها ناتسدنه §

Sb yeyردشمر و رارق هنسارجا  . 

 همداصم هدنورو یارس مدقم هنس ترد ندنو 8

 نانلوب هدجراخ یمسقر و نالوا قرض قرهلوا یسهحش
 SAN WAT ساموط كنرواو ( نوسبروم نوج )

alكضاقنا قرهللوا ارتا ندنفرط یساینابموق نوج  

 تیماینبد هدهبلکر, هدراوجوا نوجا یادیغاط هلتیماش د
 هسلصز يه هدنسهبلک هلع OU yp لوخشم هلسرت كنس راکشف

 مخو stan ندهلم لغم | sil یر ندرلکنشف

 . ردشلوا وح قرهنالهحراب هدیمسقر و جورج هدنروص

 هدکعا روهظ هدنرزوا رای و or نددیرک §
 ذخا دارلهفرو یواح یاونع « یتلارف نانو » نالوا

 تاموسرو تراظن هىلخاد ندبلاعباب یعوزل یساحاو

 :ردشلروم gladly شا هشامآ

 جم رب ou y راکرد ol موبلا یراظن تراحم §

  Peet wtهدی اقف دن  yرد هدعل ۰

 ناتسودنه

wit ناتسودنه ] ندا عامجا هدساردام din y 

 تحت یهماننوناق یی ] یسلم  we Sleردشلآ .

otlol 

 هحساحم « هزوغ یرا-م سار روقود » سلج سیر

 ندهدیدج تاحالصا هرکص ندنادیقنت چاقر نالوبعوقو
 .ردشعا تیونعو ركشا نایب هنتموکح هرتلکنا یالوط

LL» §ندهمان نوناق یک هدهموم تروص  

 كنسهلئم ینابا-ا ىلم سلح 555( هدرلهسیا نون

 ضارتعا هل دش GY sb ندنرافم هب همها( | عفانم

 2 ردهدکلدیا

 تابعدم كراداماسم rue yak دنر « سمعان »

 درول orby Ayal قردصت ینیدلوا GE كتابلاطمو

 . رودیا بلج ینتفد Shi كيیهلروم

ue 8رب هدهتکلک هدننوک یضا  Hobهبعانص  

 هناثیبخ OF كرلودنه : هکللوش . ردشلو عوقو

 ge AFL رق كرامالسا هتیرزوا یرلهلطاب هدیقعو
 رامالسا هيلع ءا . yo deel ثبشت Lily نوجما

 SN هکراتسرپ تب . ریو هتتلآ راقابا یرلسیلوب ید
 DIM» هزرابم هللا رامالسا Ayal مابق Jab دوبعم

 رکسع تباع .ردشلوا حورح یشک شعلا رب ندنیفرلت

 عماح كراودنه . ردراشمتغاد یعاحدزا (sya هلخادم

 فالوطندنراقدتآ ینکدنج كزوقنوطر رادم هدفرش
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 یرادیات حسص هدرا كملط «dies wy SS همش

 راش محا - رب هلگیا هدنجما رسا ريز - امنا .زذراو
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 ندنرازواج جم elite هورک ینامولظم ییخر
Ladرارونوشود ی . Taeراعشتفادص رو لاعف  

 مما che كلمنارم و ی Aygo nal كرارومأم نالوا

 دصبندنراتناخ هاکنصحن كن هر وک ذم یایقشانالوامزلاو
 MA لسوت هبایساكجهدبا cull ین رلتواقش عملا
 ی راتحارتسا هر اد ناودهراز هارخ ور رسآ ین دحوم

 .قفوتلاهلانمو .رارروب تعراسم هرمعآ

Tsهراداهدنسهرت اد تلادع نوناق كتلمو كلمو  
 تبثما بابا ہدنتہج سه Hele كلاع و یلدا

Lelyهک ر دم« هن دص صرخ دص2م یسشلوا لامکتسا كشب  

 SEI لسوت هبابسا ولردره نمهبنس تموکح زرویروک
 هیفیسو هیملعو هکلم لاحر FE Gir gat تافصو

Gaal,رم, لر ءدروم ازاد  ee 
 كتلمو تلودر هک ردقوش روسولو AN نه

 Mable "الاقتساو YE“ كکلمرو یتمالسو تداعس
 تفع مازلاو تلادع یارحا oli جاتا یار

 كج هبلیا میلعت Ga gine “Wer فاصوا یک تماقن-او

 ریسفتهلئدوص چ وا یسهلک ناصقنوب . ردناصق نمرابتکم
 ,ردکعد ردقو اساسا زهبتکمرب هلو .Vol“ ریلسهنلوا

LUردقوبیملعم اما ردراوبتکم  TY.ردراو هدیملعم  
 هلا فلک, ال » هفام ee ردقو یتغر 3 رابدنف هملط نکل

 ندنفرطقح بانج Ubi ede تیآ « اهعسوال اس
 نامزره نوا ملعت !Gore Glos نالوا بولطم
 هدنتشبوح و رکاب و ناکما یدوجو كملعمر هدناکمو

 مارتحالایوذیاملعو ماظع یابلوا.رو دا اضتقاقفلو

LS pastهللا یف  OVEقالخاو اقترا ههبرمش  

 رب Og) Wel eth 3993 كب هدىدنس

let olyنامرف « نیقداسلاعم ونوک و » هنادج و  

geیاهداو تئارفلیحمتلابجاو بانج  ov too ye 

 هدنسوژرا



slat 

 dice نئسو فب رش عرش یراهله فاصواو قداص

 ردراشمرویب ه ارا یهبحاصم هلا تاوذ Oy قفاوم
 یسهماک 4.2 » هوم ةرواحاو هراس ةعسطلا « اعفاو

Foهساذ لئاضف كز ايدو ند . رددّوم یاعدمو  

 نوت ger ginny هدام OVE كزمتەيرش "هلیلجماکحاو
 هاششا Sle ییدنلو هدنش دصآ تحن كيههدمتم ماوفا

 ۰ رداک 9

 هلادع نیصطانصح و نالیراص هتعیرش ناتلالبح

te eet tlre ol ee 
 با یناحبس تایلجو یار تادا یک یراقج هیلوا
 . رد دب یرلقج هلوا فرشو ناش رہظم

 : رعش « 6 رصنب هللارصنتنا » یلاعتو se لاق

 روما باما ترصن Sl Jel al ند

 یی یمقجهلوا قیفو ple كمرجم

 ردلعا تافص نیز هللا تعاط رو

 یلما هس رولوا کک هنتامو تلود

 Aare یرسهل ی کمردباتاضورعم هوالعهدع وش

 pada pat ج وا ONDA FS نوجا لاصبا a VE ییدلوا

dated GU Sg ge qe ghسمش نابایا تاضوبف راذن  
 نجرلاتاولس Ade glass "ی ادخ سحنامج سومش

 al lal یرافدروم ele كس راترمضح ضدنا

Qe! gal pile Jas die gheyنیعباتو مارک  
 لصن (oF تدم زا كب كنمرايدنفا مارتحالایوذ

 راونا یفرطره ك-ضرا 859 یرلکدتا ییاعتو یقرت
 ماوئاو لام رد هب غ ندقرش (Aye ریو هلتلادع

 توطس یابند نوتو یراقدلوا کاح هنسهلج هسیاراو

 نکا مولعم یرلکدلبا نازرا هدنک وا یراتک وشو

Yb 4 i>فر هقرابوا هرخ  Anyكحیضاو قدر  

 هب تلع هنماق تالئاه طور هنماقم كسمرس دوعصوا

 تمکحی هدیابون dhe هسنل وا . روسهنلوا Se یا دلوا

 هک سوفا . رویم al یمن AE oes هلیماع تلعو
 نوسجا یقرت هبهیجنم تمکحرب قو نداکامم تلعو

RY, حرف 

 یې مها فیاح .روبمهلروک cast هب «مزال بایسا

 رجب او ali و داسفلارمط » صوصخایو !bn! dn اطم

 ,oy تمکح کردم hula Nb « ناللایدیاتسک اع

 هوس Lhe عاب ینهلاک Ady باسا رللوا فااو

 فارتت ای غیدنلوت ats هه دما ole on رش مازلاو

 العو gh = قح bite » مملیا lish 4« رلکح هديا

cle ha) oh aeاچ وچ یورو هر ری  
 کم ۶ تایی وب. نوسلیا دی دیعربهنامالسا
 ناباش Tay هبهیمال Loyal مولع ی رلهروکشم "یعاسم

deatنوسروبب دیجم و . 
 لوس

 مالسا لها یادن

 رامالسا, دف رطره هنیرزوا نمریخا دوعسم بالقا
 یرازو , ,یویلد « ید سا یه هجتسبرس FE وسا

Heaط هل هظحالم ین راکج هیلیوس , jpهتماقتسا  
 ندنراب اج فاتح فونصشمادیماینکج dS یرضود
 شملبا دب ت Gly هدتادافاو باعخ و تاششآ نلیدا

 . یدیا

 لاما كر ریمل sate كرامالسا

 بو ما, شيا .x os. patie هدعن و . هنسلوا ندسد

(par 6 che gfیهفطو  ots (omفا  od!ین رلکح  

alice!و  ua Soمال نيد ید ا  Elana y! 

 كنندو هیعرش ماکحا day حر هم هدیماسا نواق
 ءاماع oo! ger هنسموا sel هنءعضو »| <| عفوم

 یااصوو عح اصن همالسا لها فرط فرط یخد ند

 هتتطو رشم لو صا یهسالسا دارفا Ge gy هدهمزال

 دنتسم ءرارکف و به یرلقدشیلاج هطرر + یاسا نوناقو

 . ىدا

 , رویقچ هشو Seger cart رادیما هک افسا او



ye 

deراظتنا کهدنقح هشدو هبعرش روما كمالسا لها  

 . روسهلور و ورا چیه wots یرلکدتا

 رومام هالعاو ek ‘ هیارجاو هظفاحم یهذید روما

 عنامهنیراتوکس كبة عرش نرومأمو كند ءاءاع نالوا

 Lie ىشره CALE هیدن فیرشغرش . ردشءاملاق

 رک تعنام ندن رط چیه نو۶اكمايوس
 هنفنص Lele مدقم ندرظن Wel“ هب ىلاها فونص طقف
 مروس روک مزلا ى را فطع wel رظن رب .امواع ةبلطو

 كمولع Wh نکاسهدهیملع نکاماو سراد» : هک هلیوش
 عضو تکرح لوصا , هنرایدنک و دت یتالخا
 ءراقج هن ولو .دملعسرادمو عماوج . یی الدیاسیمأتو
 Wee ها ار ما ای
 رار abl انتعا «.راصوصخ تعاج « ترامط ۰ تالص
 هلرامال-اهلساب Shy ete Ub كرکو سردم كرک
 bi هعونم old ر اتو لهاقسا « رابق هدراهوبف

 . BLE ماود هسر» . یلمهلدبا توخس هن رالاغتشا
 . یماماقارب هدهسرد»

 تهارک ضمب نالوا 2 SEN مارد هدف مش عماوج
 . JL ولوا ما هدافا tary نوجا ge :لراتعد و

Weeهلراذذوم ندا عنم یروضح مزال هنوز كا هدزام  
 <de « یرلادص oul قرهلواندناماقمو نداوهولردره

 یرلامان وا كراقجوجو .یراتعدبر اسو هیضرت هدنساتنا
At vbهج رلناملسم . یرلاعالپوط هدهضرش عماوج  

 Ke یلاثماو رلنوب . ردلکد ندرابش كجهلبروک شوخ
leیمارجاندماقموا هلکمنلب وسهنص وصخ ماقمندنسام  

 . ردندهبمالساو هبملع oy كشاتشود "وارتصا هدنلط

 زوک تقویه نوجا یسمهلرلیا كقالخا داف
 یعوکس هلرازوس زسانعم هد GLI AT ملیت قرالوموب
 نوا یسهلازاو عفد كضیهر هسقوب + كجملبدبا
 carly یمهنلئاسوو باسا یک ینیدنارایحالع روتفود

 نوا رشب هدناکماو بابسا ما زسهمش ؟ ردقجهئوا
 . ردهفیظو كلدبا بیقمئو یر ge كئیشره

Plat. 

 نوجا حالصاو مظنت ی رللیصح ch ye ةبلط
 .ردیسهدام فرص (Up عضوام كفاقوایرب ندمابساهجولشاب
 هزادا هدنزوص نسحر یرانقو LS lel رکا
 املع < Nal y ارقف هسزالوغو هفرصم ۰ رونلوا

 ماقم هداک ون . ردقح هل را عفدنم یرترورض كيهزجمو

 . رتسلا Cat ز ندّنحشم

 نادم DAS كناحتما نالوا شلوا وح هلدادبتسا

 افتک !هلردقو قجحما ؛ردرکشنناباش iio یسمقىج a قرت
 هدنصوصخ حالصا قبوشت هناحمازکلاب کنوج زاما
 قلاسو Spey هدلبرابتعا جات کلب . ردلکد یفاک

digباجحم | تمه رص هنس  Jal 

Foyرانا هتبلا هلفلوا داع هبهبملع یاسور  

 . ردکح هلنوشود ندنرافرط

byeیمهفیلخ كمالسا كلها  olyكزمهاشداب  
 هللروصو . ردیمالاسالا خمش كنس هفاک یخدیمالسالاخدش

 ندنراترضح مالسالاخیش نایب یغیدلوا یوم عجم
bli.ك هيعرش ماکحا ؛  olyهنسارجاو  east 

slyارحاةوق .ردراویراقحهتلا .راروب هلکب  gate 

  ضعهرتسوک 097 هدارجا gS یدنک هطباض

 طحف هدرللم قوجرب هدنراتالولوطاناو یلیامور
Heyردرلشلوا رادرخ ییسط ندنرورضو تلافو . 

LILIین را-قدلوا هدنکرح 49 هدرکف هن  Dake 

 لک كقالخا داسف نالوا KA مسوت هنوک ندنوک

 ریدقت GSN ثارا ررض هد رشب تعج هتیمالسا
Joشب نالوا ندسد ناکرا ككرامالسا هدلاح وش .  

 تارکسم . هنراتراجت لالحو تراهط « هترازاع تقو

 قغانبوا she Ks هطاوا «انز هنیراماوا عنم ندنایملو
 YL“ یک كما ماود هتهافس هلفرص هراپ هر هدوپس

 ردصت یهانتخیشم همان ها اع راد هتسمهلر و نادبم

 « ترح ؟ ردراو ترضم هل هدنو هسلروس معلو

 ؟ردیمشمراپوق ندنکو ک یهیمالسا ماکحاتیط ورمشم لوصا



gris 

Gee llدیقم هللا هیلم بادآ و هبعرش ماکحا  
 . ردعورشم تطورشم زمتیطورشمو

gy beadیهبممم ©  AFارجا هدیزوصر ودیا  

 دقن gill ds جنون هیات تورا کا
 ندقالخا دا فا GP pole لاح Aol یراقدلوا

 یشرب ًاعرش Sake سل یه یفیدلرا یشرب هقشب
 2 ph re 9 ؟ هدعام ءدان دن نیا نا رویملسد

MSsندنراف رط  lelaهنلکشآهاعا هلران و وای کور ابن  

 یرانوبواو رویا قیوشت هنو وا تلخ Hg رویلیدیا مابق
 هناعا .روسرتسوک یزمشدلوآ لئاقهنغیدلوا هل وقم تعنص رب
 هرات و وا .قلوارسنو وا «ede هسقح اب ولوا عم

 كلدا نالعا اعاد ینیدلوا نارسخ یداب هجراناملسم

 .رزدبا اضتقا

 قالغا دانسف Sled gullcil pate pth ارت
 قعولوالسوت هنسهلازاٌهراج نداروو كعهلزع ندارو

 زامالوا Fe ًامطق cy ILS هلراشیداق de ردمزال
 .رویل دبا ناعضامتا هلس Ky هکهراج هب

 ماکحا هدنرزوا رامالسا یک مکیدلبوس هدوراقو

 یسارجا hae هتخبشمماقم یسهظفاحم كنهش دبادآ

 ندیاقلعت_ههینجا bles هبجراخ Cole هدیو رددباع

 هردنوصم ندض رعت یصخش AS a اعقاو . ردقون یشرب

 قمقبحو oldie راناهلسم ندندىق تعیرشو Cibo اما

 هلبطرش تیامر هبهبهالتسا ماکحا رانمهتسبا ید

 . نمهلشد یشرب هبهسمیکدب
 قالخا دراناملسم Cob pam مالسالا خيش یا

 . ردزکهفبظو اریز زکیدبا تم هیهظفاح ین ادآ و
 زکه سیا كجهبمهدا زکسلوئسم هدنرخآ زکهسزما

 یراقابآ . زکیدا كرت هیادر ثجهلسهدیا یعاقم وا

 ندنرورضو Sin «دوتفم یعاعطو سابل قالبجیرلشاب

 هقش ندنحروو كن هيمالسا تلم ناراو ههباچ هجرد

deyارل هلرلکس یا نه كتل هد هنسزخ نهلوروک  

 هتوکسردقهبیدمش ly زکسروییروک یرانالآ ین را

te — lw 
 هدب مش زکیدار دشک  wt Ne؟ زکسکج هدراو

 ؟یعرنارآ بسر هقشب هدنعف وم یا فوخ هبعرث :ماکحا
 هنسلک ههجرد رولوا وج كنلودو تام هلکل زک امي
 (ails مالسالا خش ۰ ردلکد زر اے زکتوکس ردق
 a baal مارک فالساو نزک باحاو ناشیذ ی

Kasردمزال ز . AGIندنلاوحا  Sunes Sees, 

 ندرامالسا یهدهسورحم كلاعو هدضرا ماکو )ام
 زکسرویگ وشود هدالاح زکیدع وشود نده : Xl J وئسم
 دارا هناشاک » Jase MU gd . رافاشوا * < Jel ددعتم
 BUT ندبلام . ردلکد نامز كجهدبا افصو قوذ
 یراص لوحتم ندنناق An Ls كتلم NA یراصوا
 نیرومأم«هیلاعتاماقم !كينوشود Ae 9299 .ردنبرا
 قاشوا نوا شب هس نمر دشا كر gale ate رش
 شاعم یناک هنیراشاعم Galle ۰ هبراج یک وک نوا
 Jae هید هی هب کلم نیرومأم قهسرشایعوا کمر و
 ناما patel et كنسكناه كن هيعرش ماکحا ٠ زما
 هب هبهاللتسا تلم هو هيهنزخ هت easy ؟ رارولوا
 Sythe > » Bel باذع < . ینرخآ . روبلروک تمدخ
 لها ندزکقوم ۰ زکیدیا هظحالم ینلالمر, لاح
 re بادآ یف airy تقفش وشراق همالسا
 تیاهن هقالخا ۇس . هتهافس زکیرتسوک ین-هظفاحم
 . زکشیلاح هیاعوق هنادیم یاسا كيهلررو

sie ی 3 gad dy, 

+. 

 داشر لیبس

 doe 99-9 هش د e py obs ماشا بابا

 تو جو راول ردلفاک با wh یاب ۷ تداعس
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 تان اک هدانا یدلوا روهلخ یام تعلط مالسا یاربب

 لهج مالط نالوا نارمکح اشاب ندشاب هدهناسنا

 تیعح File شلاق هدازآ راد یناه ندناودعو
cali - csفرص - ی دعاوف روضح و لدع  

 شملیهدیا سیسأت قرهلوا یلوصح یناعذاو رکف یدنک
 ةطع ىلاع Al هدابع كنيراترضح لاعتم قااخ « یدبا

 كناهج ینوناق نادجوو رکف تیرح نالوا gto وصخ

 طبض (SF)» SA عمو دوجوم هدنتهج کناه
 :هکریلیروت هجنلدبا هظحالام شپې رد !Gil Soak هاراو

Jsتفرعمو  leyقالخا  HAL!نالوا یتیم  

 لکد هدنراشماو روهظ یادتسا eH! “ale تلاد

 هملط ماطر, go . هدنرانامز یلتوق یلتکوش طقف

 (SHAH تموکح 228 ALE قح ریغب كنیدتسمو
 gles ندنل زن زواج هی همنادجحو تیرح ae هدراماکنه

 or le ةياس رز كنهيمالسا تموکح . ردشملوب

 هنیراهیلمو هند تیدوجوم ثانی چیه ندماوقا نالاق
 تیمذ syle holo سکعلاب شمالديا ضرعتام ةرذ

 calm كرانا كره هنیراتیمد Grp Lye زالوا
 قوراف ترضح .ردرلشلوا رهظم هتراهاقفشم , .داصو

 هلا هلماک تیرفظمو تسلاغ !Jas هنع (al yo مظها

 هد روصر هارورپ قح . هارد داد هجرد را ار

 Gale هعقاور (GAs لوخد شخ فرن هس. و
ile ohماوفاو ما -  $iیر, چیه ندهقحالو  

 ضرفلاب هنب ندمهدیا نوش هقیګ روتز زونه - هنمات
 مالا خراب هد عیاحف هدنسهحزد یلاظم نویسرزکنا

 السا رظن کنوچ . یدمهلو دق یاج زونه هده اض

 نمشد تسود : هردو روفنم هنر وا رشو ee هده

 هبهسرتفم ريغ تاناوبح یتح لکد هراناسنا زکلاب هلیتفص

 هحنشهامو سنج sats خش 2 نمهلروک اور هل یشراق

 موزلو بیس هلس كتابو !sleet نایلیا تابح رثا تارا

 نداذاو لظ . نیرو غاسم da Fo علف هجقدلوا

 ثلادع ٌةسراح یک ینیدلوا dey هیضق هدنيما پانتجا

allyیاو ت زکلا هدهدنصوصخ تناقح  

 یشراق هناناوبح ge لکد هراناسنا نانلو هدنراتالوو

 Sige هدرفسو pare ردراو تاطو قوحر

 Sy Shy ینح هنلوا هلماعم هدلو هب نوجا هاها

 hel هده صوصخح ترو ص یتردنلو ترابع ند هن

 ةظفاع ردق هره رب صو هتشلا . ردغذغلوا حم رصت و

Es pl Byeندرب نالوا  dleیمهلاج ماکحا  

 « رته . ردلفک Ge مش تداعس نیمات ایدیاو tale هلا

 اتضرو هناعیطم هبا نقیت ندلدو de GUL ماکحا وا
wb yeندتمرح و تعاطا هند هقوب ردكم | سف میلست  
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 ناعا نالوا ندهیئادجو روما ًاساسا . ردقحولدغ

Cadetsلوصحهسيا رابتخاو لوق «هنلوقو راتخا  

 ماکحانوجما نینمؤم هروت هنسملو فقوتم هتعانقونیش

sineاهلامکپ  Jie)صاو  deyهعاطتسالاردقیع  

 . ردیرورض لاعفاو لاوفا قیبطت
 (Saha ینمأت ثقحولدع ulation هیلع هان

poetهللا تانداحو ضراوع « هلیاتار اتو تاربثأت  
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 ندراذاقفوس لوماتسا یدلبردنوک هرارواو هرزوا
bayنرو  eeنالوا هدکمتک هافنم جوف جوف  
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 هدسسوماق رت یسادوم كمالکو نالوا ندنسلح"

 ۰ ردروکذم

tvعیرشت » هک لهدا ضرف یدیاه  » dealلقا هد  

 ندنو Dyed والامعتسالازتاح ,دندانعه « عرش »الا رط
 یقاضوا . KY قاوااطخ یلامعتسا ا هدانا هقش

 هقشب یلغفلرت نالوا لمعتسهدنر كيهپملا لاعفا و

 هش اءاشناو مالکءاشنا هلحزا ؟ رد gif لامعتسا هدانعم

CIsردوضوط  Sole.فدا « ءاشنا »  MEN 
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 هقشاب ندن راصتخا كن ine تعا رش oat دوخاو
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 .روتیروک قوچ یو هدنقح نوناق عضاوءهدلاع یفیدلوا "

 هک بلا ۰ روییدیا زوج ییرشت So رویا: راو ۰
 هدهدنرزوا  یسهلک عیرشت نالوا دانسا هنوناق عضاو

tel هرکصندک bal ارجا GL للحرب Gal 
 تسیزنش نسسات ندهلک وب » ؟:یعزامقخ یسانعم .تعیرش
 بول طم هک: gos lies یسانعم .نوتاق سست لکد

 نوت لب هک نه هنرار ول وا ثلح هد €“. ردانعمو نالوا

 نوجاقمارآ ینهدامرب جراخ ندنفورح یهوجهدنلیلح ب

 هسا هدتلالد ؟ زار ودنا روصت قحرب ded هدنرابدنک
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 NIN یلیصفتو SIF هدیتسهلک سیسات الثم
 عضو" ,sty هتشاب هسقو . راقیچ هنادیمیمکممتا عضو
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 هدناقن هب ینوناق یانعم كلنسهلک عیرمشت مالک لصاح
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 ی قلوا لشیر ولا كي ه«ینوناق یانهموش « هدنسبوغل

 رار هلنمالوا دوج وملقت هقاسر « تسانم هصیصخر
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dint! yهدنسهرا ینوناق یانعم هليا یعرش یانعم لباقم  
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 هدنلقن هنوناق «Clee! Wah ad ءیهاب ,تیسانمر

 یحالطضا یاو قمالوا شمل,ربتک هرطاخ یعرش یانعم
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 تبافو عوضوم : (الطصا Sola Kage :, ۱ رادقوب

 دوحوم هدنسهرا (thi :ندنفبدلوا سناحتم هلت

 یاهاضعو»تسااح «یدددنن راعوضوم , برات نالوا

 حالطصا » نکیفاب [۱] زامالجتروف GCE هبوقن
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 :*:زدراو یساضمو ثلعل رشت هدهدارعش
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 ثدح ) gos ق لح بهذ of bel نهو ) نالوا دراو
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oe؟یعرویلوا منام  Ae pial riseندرلندما  

 . روناروس ؟ ردراو مک سان_اندح اهد » Lu اهد

 راج یدانسا تیقلاخ هلبا gue هقشاب ولو vole هتشيا

 كل <I نالوا عقاو هدارو only نوچ نکا

 لیکشت باتع ey YET JI Sek ین۔هجرد
 هتقلاغ GEN .ا یدشهامشقلاق Sit هد نایاب تروص .یدلبا
 یتعانص كرهمهدا افتک | db Moye تاداجو تانابت

 و قحابانج هلتهج یفیدلوا شمروتوک هبیرلبا اهد
 عضو یسیدنک هدیردا كيهعونع تکرحوب « كلەف
 یماماوسر هلو هسا هدزمدحم . رارویروس هبمساو

 Sal هبمستو عضو زعدنک یمسا نالوا. نمضتم

os f=زروبلوا شا فیعضت » 
 قل هات ریس و تفقد رظنرب نرد Helios jae وش

 . مردیا اجر ینسماوا یربص یفطصم
 تو ه سس

Pld) ترضح hi ةبطخ dey 

 راب  oleهدکل 5 هلا راعشتفادص قیدصباذح رادافو

 تداعسو فرش شک رون هب هیهاط ةد ندهمرکم کم

 ادخ لوسر نالوا شلوا  ateضدقا ااحتلا لطفا

 ین ز وقط كنسهحا یذیرلهبرجهنس یوا یراترضح



gol 

CS taeندشمش عولط هلا ادا یرحف ةالص هدانم  

st Bebe هوا ندهلک وا بوزو BS ام ol Se 

 مع سمشو لخاد هنافرع هلا جاحح نیدحوم زواجتم
 ۰ یداوا لصاو هلاک زک < ینوبن یارآ

 نهدفا تايحنلا لک | هيلع تافرع عضوم بيطخ
pamهدنتفو هلکو ا یرلت  oFكمسعارا دحسم ین  

 dled نابم یهیعرش ةهبساسا ماکحا بوروط هدنعقوم

dleهکر ایوروس دارا  witsرووا رکذ "کر بت  . 

liadرافغتسسا , زرفدیا دمت ؛هللا . ردههللادمح  

 Nay ندنرش كزء .hin زرابا هو . ززهدیا

6T yo setییدتاتیاده كلا . زروننیص  Gent 

 . زاشلو نیلبا تیاده Suet لالخاو ’onl لالضا
 ۰ زدر . ردقو هللا هقشب ندهللا 6 مردبا تداهش

 «ردیلوسرویدبع able eat . ردقو كیرشهسدنک

 . مرهدیا تصو هزس abl یو همللا ] لادا ع

 نالوا مخ هدزکقح . مرلبا CES یزس ههالاةعاط

 . مرهدما هیصوت یزکمتا حاتفتسا هلا یش

3 dad اما 

 ee gel Ole هزس ,Ew 1 سان یا

 . ملوا قالب هلکزنس orth jay ءرکص ندهنسون کلب اما

 زکیرامدردق dod gle Sha ! سان یا

 یک یتهرح كن هدبوش ۰ كيآ وش « كنوک وش زکیرللام
 ؟ یگ دا غیلبت . ردمارح هزکیرزوا

 هدک دید ! توا راضح dys لأوس وند »
Gob»بواد « لوا دهاش  adheرایدزوس ماود  . » 

 هنحاص تناما GT هسیاراو تنامارب مدندزن كمک
 یرلارعد ابد هلاق ندشلهاح ءاز . patel هداعا

 یا وعدنانلوا عن یاسا لواكلا Gok y . ردعوضوم

byندتیلهاجنامز + ردیبولطم كباطملادبع نب سابع مم  
alleیرلاوعد ناق  Foلوا لا ندرلنوو . ردعوضوم  

4 

۳۸۵ — ais 

 كىلطااد ع ن ترلان ةر ok gl 5\ عنر

 [1] ۰ ردی-اوعد
 یفآ رادحاتفمو بجاح كف رش تس ین هتادسلذک

vlan yادعام ندنراتهدخ ینلاقش م مز ی  abel Av 

 . ردع وضوم

oFدمع هبش و د وق  Lae gaهل ریش یک شاطو  

 كلها ناسا هدانز ندرلنو . 2090 رو ید كلو

 . وولوا نیدتلهاح

Sei Glass abelندزکندانشعا هک اروع  
 رقعیسودنک هدارول م Ko svi Selb نک . ر هدفا

 زک هسیارلشیا Ans یربغ BSS لامعا نالوا
Gels۰ دولوا  Er]۱  

 رفاک ردکلهداز دارم oli se ! ساب یا

 Sle رج كهللا رارولاق هدتلال هلبا ناسف رانالوا

sweیتسیضعب و لالح ینامزضب نوجشا كتا هثطاوم  
]۳[ ۰۰ Jo! م 

Laatنامر  alتادا كنالامت  

 . یداوب یتیه یهدنوک یی بتا
 یيدسا قلخ یضراو تاوامس یلاعت هلا هک yl یا نوا

 هلب وب مد وا
 یم نود dis, Se یوا

 قاخ یضرا و ت

 روش تدع هلا دع

J Aaردمر> یدرذرندنا  

Ayهدرانا رد تب  

4 
cole هدول 

 یدرو-م

 dem رو مرتو هح اید و pnd اید

 ؟ یمدتا .Add ردهدننتهوآ Glos هللا

 ینراب « هدک دید 1 توا راضح بوروم لاوس ود ,

 « ریدروس ماود هبهطخ بود « لوا دهاش

 یرلترضح sl هيلا لطفا هيلع تمیرش بحاص 1

 هدنناقبطت Aha رش ماکحاكرهدیارکذ یترلاوعد ضاعوسابع

 .ردراشمرویب هئاراعانالاثم هسان راس هلبا ادب ندنرلاپرقالوا كا

 هلقلوا ترفنم ببس هراس كسانمو تافرع فوقو [۲]
 هراهانک كجهنلشیا امدعب هداسیازواوا وفع. هعقاو *یصاعم

faleزارتحاند هنا طش لاعفا ندنفیداوا  Deby gel gla! 

 ندنرلکلب دنک ga. ie + هدتلهاج تقو ۲۳]

daeیدراردپا  . thyرثا مضنم زم هرفک  gill deلای  

 ۰ ردشاروس



 ۳۸۱ — هلبح

 .ردراوقح هد SII NA pd ALS Mei !سانیا
 هزکشارف .. ردراو قجرهدنرزوا كرانا ew Fl درس

breیرامدا زککیدمهتسیا م رلهمرد-تا  

 شحف !OLN «Jae لاخدا هزکتوب هحقدلوا زکنذا

 ًارجز ی راودنک a1! Jobb یرانون رکا . راهیملیا
 کود نر زسکمتجا و KE روجهم ندزکشارف
 oaks هدزکقح را و . زکسوذأم هللا بف رط نم

 ce وسکو قزر هدهفورعم تروص هساراردا تعاطاو

tat ernرام هدزکدیبع ارا داق  Ja . 

 DIEU 6 BT . زکسلکد كلام ey چیه ندنراسف
Graalهللا ةلک و زکسرولآ  ay!زکسردا لالحتسا  ; 

 قج لوا رخو .زکیدیا اقتا هپللا هانقح زکاس یدما

 زکبدما بصوت هرانآ یرایش
 یر چیه . ردشادرق Ae he ةقيقح 1 سان یا

 بط GFN زلوا لالح,هنسودنک Jl كنشادرق نوجا

 ؟ fan) ele . رولوا abl سف

 رضاح » هدنرکدید ! توا راضح هارامرو »

 (won ما ود « نوا eile هرات الوا ساف راتالوا

 « . دروس ماود هی هطخ

 هدیودبا عوجر هرفک هرکص ندش ۱ سان یا
 هلا بانک هدزکحا نب . زکسهبمروا هنيو زکررپ

dal alندرلنا یرابش نالوا مزال . مدقار یمس  

 غیلبت . زکسزملو هدنلالض هدلاح زککیدتا ذخا
fel؟  

 cab « هدنرلکدید 1 توا راضح هل رامروس «

 1 « . رابدروم ماود هب هبطخ بود « لوا دهاش

 (ON O94 دراویه یلاعت هلا ًاقيقحت 1 ساب یا

graثراو یهو هدهدایژ ندلام تلئو یدرو مسه  

 «.Wale ردنشارف بحاص دلو . یدمروک :Slee دقح

 هدک abl نی کیدا انزهلبا هنصحم نصح یه .رونلشاط

 . رونلواحر

 دلو ید: هلا اعدا !gaily یدلو كانسهقشب

 ر هقشل

jr leكن راهقشیو راکنا  JFكهللا هندیا لوت  

Sheyكنسدفاک كرل:اسسنا و  gadنوساوا.  ONT 

 Sle مالسلاو نوسلوا یهلا لو-بتم یلدعو فرص
 ee aby و wl ةحرو

£ 

 CH par ysl و هیت ail jo مرک ا لوسر

 Jigs ندللاوحا مر هزس » Wks هزاضح ەدە رسوب

 . روس « زکسراد هب po هدمقح دک کیسا وا

 غیلبت نس هک زرهدبا,تداهش atl لوسراب » slr هل رام
 . !dro » Sub تحبصنو ماکحا یاداو

 هبطخ هدروبنح JF هدنتفز هلکوا eid هتشبا

 قوچ Be ندتما مظاعا oon ولو یداوا تنس قهوقوا
 . یدوقءا رلدبطخ مهم + gle رلتاد

 یسلاو لصوم قبا
dt دما 

 ماعان
 ! شلوا هدکب ایر قزاب

ow”ربع با رتالا  fe!؛ تاذ رب ندهشابس لاحر  

aleیوم زءا ربا عادو  GHیجوا  EPنامزر,  
 ناحتما رب بب هن passe ضررا نغ نیمهدیا زواج

 هحاضیا نوکوب « کردتقیقح رو . یدربلیچآ هقاسم
 . نمرتسوک موزا

 t هلت رح رهم ع ولط.؛هاکدنب صاوخ هدر عوضوم

 E و نو یرلقدلوا شاداراب هدتقلخ هل «هدتیهام هن
 قالراب Crake و علاط وا Gal end هدرارظن هلیئوقو

 Ai نوک وا . هسرولوا كج هدا قمت (۱) همحافا

 ۱۳ ۲تا نر دو Ii موم تی
Oblراروایروک هدنجما بانو جیپ و شالنرب ری وصت  - 

 DAMN hte .موحیم ah نی زیسقل ریچاق , یسهطق ,y یت

2-0 



 د قحا ناي

 - راک ادف نالوا فوطعم ءرمشنو GN i lle هجرت

 ۹ ا. ھر ندبه رب فا سقط هدکلب هدزووا ؛كرلقل

 هنسهزخاف بقا كمظاعا نالوا یشرب هقشب ندجیه
 ۰ كنابقارغاو !بقا ب OIL یمولوط را وتس دا

MH elyقشاع نوسلوا یسک یه = یتسهعثعش  

 قعالراب هدایز اهد هدرارظن  هدنروصر كحجدا

 هراذهذ Thm ى ارم روصت كرات يغ نلیدیا لذب نوجا
 . دربتک قلنوغروط

 هقطان hale SLi رو هي " ?hang راکفا

 929.9 نوا Sle gles نالوا des یاجرتو ناس
 SB « روروصق رب كوني هقیقلاف ۰ لاوحا
 — زی | SNe) Gla Vigo طقف |. ردننش ثعاب

 هدزو هن كنلابعخوا ۰ LK = وک وا « كروصف وا

 هکر یمهیلم قالخا و هی رو dng راکفا ینااسقط

 - وص بویلدپلک یتام نافرع Abb ؛ ندیالبزنت هب یره
el oldانس اھا ی ناز  lelنیلکمزال  + 

 هد ندقمزابنهلج by وش نادنلیق دارطتسایمدنک
 او نالوا یتسن هخافا و راک ۱ وا هله : .مرویمهدیا عنم .

 - راها درج هدیمهم مقرا ۰ Aa LE بوسنم
 ,-هزانح نالا قوذ ندنسلوا شلدا جرد هه نف كن

 ols owe .ثبارورپ 03479 ناراکصولخ وا ۰ كرا

iyقاحتلا ,همشتم بکومرب  Helیراکدلبا: راهظا  

 كرابللاوز وا هدهقفدوش ؛ مروسدا روصت لاو قوش

 SAL ندنکوا كمزوک هلفاق هلفاق . یالآ یالآ

 . رویلوا.ضراع كلوکر اکب LENG هدمروس روک

 التعاو ماکت كتلم  ندنتمالس:و تداعب كنطو یا

 هک مما « همرتج Che نهو شود ,SF هقشب ندنس

 هب هدنخ هدیرلرس تروصوا نکصروفوا ,یرارطسو 1

 ۾ ردکج هلبا توعد
 نالو) زاالجا نیتسخت زود, «زوالقنا قالفا مد

 هو دارج. Gy ندناجیم را ( ۳۷۵ زوع ۱۰ ) |
 لابقا "الابقتسا Ve ن:هنوقوم Bley « ندهعوسا و

WAY - - i? 

 یتاملاطمو نالوا رهظم؛ stale هصح ر
 ضدوعسم قلخ «زمقاخ ناباص ode ربم تاج ابتحا سا

 دن هزع دامسو

 - ادنسپ هد "یداو وا GI نعروک رروک یهمانرس
 هراردبلقح هسرانمءر و Ske همکجهدنارکف نایب هده

 Dy هافتلا Gls ؛ هدراذنوتس مرتو نوک » نب «توا

 هزاع ناخ رد كچ هم روک قبال ,ies یاقیط| ایکو

 شمشلاچ هالعا Ue نوک نوتب ؛شاداراب «هدانتتسمو
 نیلعو كاپ حوروا .كمعات*ندفان»ك افصهدونستاذر

 .مروبتسیا كملیا GEL gol هفحرب Wo gery هزاورپ

 نروشود ندقاآ ی ردقیآ ر هدرانامز « هلوصوش

o Ladyعقوم هلببس هضراع  GET oder galeچوا کیا  
 نوناک ن ون . مدیا شملمهدبا دوجو تالا هعفد

 نازیخو ناتفا GH یلاص فداصتم هن زوتوا كلوا

 (amy )1( كتلاطغو نوکس شعایوا لو هی هرت اد

 تقو ههعلااطم هلدصقم ملیدع یوق Gall ثارا

 هکدر.دزک زوک بوراقیچ ندمییج یراهنغ"غیدمالوب
 كنج هطوا ندما برقت هعدزن قاارآ رب ۰ مدیا شمالشاب
 هتسخ ؛یمعد « ۱ شلوا هدكي ابر" «قزاب » : هریندرب
 ۱ مدآ یللاوز < هک ی با شمصراص هجردوا یدوجو

 . یدیا شلاق بوریشاش قرهلوا نامشپ هنکیدلیوس
 بیک رترب هل وا «هلمجر هلبواوب «!شلوا oak ار «قزا»

ualسکع هحورو بلق ممص < هکر درادفهلتو  wh؛ین  

deماهفا هذ ۰ماسزاب یزاب  SY 9h SF CLE . 
Ness ‘p> هرق و pt وچ تعاسرب Sha) 

  aby«یموم نامه كرانایناط یار :یدما شملیاب
 یدرلرو-یدبا رارکت قرهلوا نابزمه هلا یحطوا :

 ندیا بیقعت یربخ كلبا « ۱ شلوا هدكي ایر .قزاب» .:
 فانها  adie lightفساد. یدیاراو/قوفوش

de ندرا تجهطوا هدنسهزانج كموخم « هکرونلوا 

 زدق« ریلس ک ؛شمامهنل و هتك  oles..اردشمقلاق

 Al بیکر وا ,ینهلج كليا وا هدرازوس و هتشيا ,

 . یدرویلیا عیضوتو ماما یزکنا نزحو



 ۳۸۸ -- هفج

 یدرف ر هدنحمآ ی رم ننس ندا برق هنعس دح

 hin gf نوک نوت ردق Grube هلک ندناا : شمهمتجا

 نوکر ندنللو Geo شما lie فو هنعفو ربخ

 PAN REE قوذ و یسایس شوتشب ۰ شمالرآ هل
 رذان لاوز هنلف كناتسنا یاد شور ور «کیدروک

 همش « لعاک ناسنا رب هلو شملبااقلا deca تىر

 هدایت ات زاهد یک (dels هدنغلغا- ص « هک مهلا

 كب « توا . ردهدازآ ندراقنفا هماشتحا و شالآ

oSتتلو  Ora Vickاع  E 
 < cal یاف صو

 وج نیءز رد نم تب ر تافو زا دعا

 تسام hy فراح pay یاههننس رد

 pie طقف اها . طقف . راردرهظم هشرسو ضيف
ciییا كب  he Gaelلزوک  patییدلدیا  

 abo مویلا و هدزب زانامزز هک رویت ol لکوک هدلاح
 oi MLE cod tle كاتلضفو لاک باتسحا هدب یف

Sl See Jar,یرافدلوا  SEیسانشردقو تمزح  
 ضع اأ ole کنوج

 یلقبحآ كب ۰ Sey ملا كب و نوجا زمتبموتو تیلم
 ; ردنتگدب اشر

 لئاسف.ندنندمو تفرعم Chars موقرب “كلم
ove,ی رلفدلوا رادهسصن هدراهحرد هب نده اسا  

 ندهر وکشم لئالدو هرخاف Jl eo yh بورتس 5

 شناد باتراو ترطف رداو نشش on AFI هد یسل ر

 ىسانش هبئر dibs یراقدلوا قبال هدنرلقح تلضفو

 هفاءاشنا . ردا ىلج هدنساغا تروصو زرط هلرووت و

 ae وسه وا غیرذ هد یدمش

oll OLهد ینااصقا كوے وا هلبو ندنو هدزماعماو  

 هازعاشادنطو Sy هليا Slang تی ««یفالتو ربج
 كيامز ؛ هک اردا یتراتلئا هتمرحو ریدقت هاتروصره

 .ادجو وا «یرلهراب نرد وا Gael هدرالق ندزو وب
 قفوم (SE نکس بواسق یابارطضا عیحفو زوسن

 « ژرولوا

 ینلتیزموب ۰ AE et Pls wily قترآ
Kae eTهکمرویتسبا مناط هدهنیراق مرتحم ردق  

 Be هزات هلبرابتعا Hy یواح یطاق هابقنا بلاج -
 ۰ مریلیبهیلیا دیما یتتج هنلوا روا Spe هعیط كرارطىت

dhsمک  coos sah stow!م اا: ندنواب  
 _ یر ندنسسأت Bol كنتراظن یراعم .یعوحیم یسلک

chyنامز زواحتم توس یمرکب هرکص لاو نرک هبلاق  

 تردا هلعشعشم ناونع ( فراعم رک سلحم ( هدهدنفررظ

 3 مظع هلا تر ندنساسا یراظن ء هنلوا یا شب

 هنقطق ځ را Min ببیغوا نادایفوا هج مو جره
 یسبیغوط كا « كيه نديا dase یتیدوجوم ردق

Cisهسبا نب . راریناط هلیتفص یماضعا رب ك: همظعم  
byیررح شاب (ثداوح هدیرج) « ندلوا اهد زارب  

en aticمدربناط  . 

leهرودكلبیا یلوا هنس چ وا زوتوا كنائوعبم  
 ندا كاردا یرانامز یلوا اهد زار ندنآ و ین داشک

 BN dled ALS ,ندنرابستنم تاعوبطم یلشاب یلشاب

Sleشمتشیا یشدلوا ( بناک ) هدهنغوا نالآ  

 هرانازاب یزاب oe ye هدرانامزوا ۰ هدراخراتوا ۰ مدیا
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 ءوس ID هوس « هر ءوسو داسفا Goll ترطف |

asi =~ Jo |هدروسدیا دادما هنامزو نامز - هدداسف  

  ۰ peesرویلوا مثآ .
a >لصا هت  Vaca)ردیا  os?۳  

 « لایخ لالض نکيا هار هفردب هدنک وا »

dheینجهیمهلرا هدازآ كطاح ندننارثأت  

 طبح ۰ هقالخا WI GL . ردندهیم دب یایاضف
 نوصم GAIT ءوس « طاح هحفدلوا اح هدنرزوا

Jud . 



Hot the - هنبح 
 لصاح یرلهصاخ را قشم .راغن ge ‘ رب jie ۰ giles احر یادلوا eb هد كي هقالخا نناوف

visهکردراو ققحم  beیحالطو حالص كطاحو  
 ه ردنا Cal ءوا

 ینوق كج هلی هد همادا ینسهیاصا ترامط تاب رطف
 2 ردمزال قمارآ ید ل وا لوا

Theمآ وا .هسقالخا نئاوق . ردشد « قاطم  
 |, کر دجطم ارومامر هدنتمظع و ترد۶ شیب كعاطم

 . ردیا ede یما !Se قلت
vl )هدنساوعد ( ردع ادج و 2 اح «ردملقع  

 dic همکح هن هک قوب همش - هنسالفا كرلنا لوب

 - ادجوو هیاقع تموکح هکنوچ . ردا phe نادجوو
heeیا دل وا مدت هقلطم 6 اح 554 يڪ ند -  

 ۰ ردققح

 لقع هدضفا كلقع . ردلتعا ىلضفا كا

 ,نادجوو یلقع نها رونت [ale) GLI .ردنیدتم
 قلوا whee ندب | هل رد هدنمکح ( روحف روش

 ‘ لکد مالسل اراد « ناکم Ered Wo هر |

 . ردنارسخ خزود
 ̀ ین رازوک هلتلفغ dob یراکدتسا شو ندسلپا تسد

 . ردملقع ما ) كرلشوپب ندبا البتسا هوشن ةوشغ

 « یراهلطاب تابعدم یک هدنزرط ( ردعادجو مک اح
Cetتفارش - نسلابسح - هدردبا داسفا یتساوه  

 وا ور رکف كتمصع بابرا ندیا هظفاحم یتسهبلصا

 ۰ ردیا مست نددساف یاوه

 «یدام سالفا نالوا ایور هلروصو یامدقم

 . Al جاتنا ییونعم سالفا هرخ الاب

 هراح نوجا كا سه yale ندسالفا یال:

 نالوا محد gua om“ 1 اح . ردسف هساحم «هاکپ

 ندا دع ا wiles wl یاتع هللا اتغتسا ندید

 : یشالوط هدهتدوا ېک اجراپ یالپ - سیلپا ءانپا

 یدبو He زونه - نکیا ریشالوب هسل يه یک باکرچ
 ؛رارولوا ردتقمیلصا هسفن هیساحم ءرانالوا زجاع ندسرفت

 هن : تایح SL po Cael اسنتعا هیت LS هدیولوا

 ؟رلی gue) Ciba ندسالفا هل روص
 . ( ردیسعا اح ندنسف (ALi بدا 46 )

 . ردا هساحم هل «ندیا اح ندنسف

  Anke ole oleناف  ablردگاق .

  Gla cals oid ltردنا هل زا .

Paso Phe ردنسم. ate ale 
 .رولوا زىنا

 هص> افاطم نوحما sri هتفد hei gos باسح

ls as besوات نوا  . 
Ghis dle ears موزا tani هتساحم rls 

gues نالوا تبا لش Hic ؟ردکء د راذدیاراکنا 

. AE یرلبا ندقلزسایح Chel راکنا 

Lrكن ادب نشاشغ نايملوا یبصن ندنایا و  
val )ردملقع  aly (ips loess ekهل .فاکش هعهاس  

 مکیدلیوس or by - یهاوجراححا یرلذدحاص هفارطا

 هسالقا ورک هدردیا رام یهفعض بولاق - هلا هجو

 ا رش اوات یوا تا نرد
 . رالشاب (daly باصم

 هیون لاح نایرج هدهدنسهراجم تالماعم كنایند
 ناربتعمو رادهنخر GE ble CAT هكراسلفم «ردیلکد
 oof یعزمارارضاهدیراج

 BEL ندسف هساحو فافختسا یاسح موب

 -الصا - كنهرجف ندیا سالفا ثاریا هتیناسنا ble هل
 هدندوحو یاحما — هدردش يیدادىا ديما cs ندنح

 ةص>ندبا تباصا هبهک ذ سوغا .لساکت نایدبا رابتخا

 , ردبا لهشت ینسهبقرقح بابسا كتبیصم

Se.كلذ ىلع  TEعابنا هنسهیجان ماکحا ثةلطم  
 هنسهظفاح Qa pad Spe هدمه «ك ا مه abl مان

 ; . ردهدوجو CF قمشیلاچ
 حالصا .gai ردم دقم هربغ حالصا «سف حالصا
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 سفف حالتصا و SLE Call حالما یربغ همتا
te!حالصا  Seیی دا تردق  JS B'S 

 ۰ ردلاق و

 كل le GUNS كف صا »

 نیمالانا
 SANE دونم

 هدنر طسیجنرب Wei ولورعو ۱۷ — حرحصآ

 یجنکیاو هد روص ator) (GAB) ههدحاو دب )
 شاراب هدناکش (تبرح ناه)( تد < یاه ) هدف
 زساذغ تلمرپ چیه ) هدننوتس یجکیا Wai? gl هنس

Cals2 ندنسهرابع  ems)زیمااشب  ( 

Tye edieند نغیدلوا شلدیا جرد  Merced 
 « رولوا تعراسم

 س

ekeملا  

 ! شلوا هد كي rs قزاب

 دی

 لک MF هعفد چوا Gl نوک رهلاحهمهم كی ایر
 . woo | تفطلت هلشحاصم نوسلوا هقفد روا رش

Uteندنآرک ادم  GN GEتفبتخ" مراشبا زاب  
 دادا a> Melon كيا_.حاصم وا هدرل:امز یدو

 هنو وزوا و .SANS GH یدرولوا عقاو هدیبدلبا

 یزلهزاغس واو زدنا لوتق یمهرافیس Fly هدنرلهرود

 "od hea 9! bao هدهد: ران وک قاخیص كأ dies راپ

 قرد شارا ee chin glad هدوشرف ییدہشاط

 is ee :"یدردنال بوقاتط هفلزغآ ییدلو

 ییدلوامقم هلت هظفاحم sy به ۰ ینادمشاط

sodمەل  Sbهرژوا قلوا راکداب هدرا  hoy, 

 Seah ندنناتل هللا تاعفد یتکیدادبا ادها ندنفرط
۳3 FAS Fahl مازنا ۱ هدظفاح هج We WaT وب 

 اناج انا

 نلب رو و othe ئاب ola SITs on اکب

 تبار صوضخم» هتسودنک مو !cunt اردا راهرافرس

got Osiایور,هدنتس ها یرحاص یراماشقا .  

orsیا دیر هدنرب .ندرلوینیزاغ یهدنوزوا مرو  

 ,نبناود ضم ارس ندنسودنک ینکیدر دشکچ هلکران
hbهتتشا .یتهافسب نوت « قوذ نوتس  

 ۱ gs) ترانع ندنو

 ر هطقت یباروش jellies نیمز هدنسهعفد-یه ناه
Gla!زاصحاو  dle. ego dotكەش اس راد  CW 

 SUB fated وومأم مده هنس .SPSS دلم و

 ا

 AE LF نالوا ندنب-أض»ا feud لآ كفاح
 رع هلند | غالب هنسیدار pe oh. Si who یادم

 hid isle شور كب رشبو رجوا ید یش
 هدننایم |یساریپ هقلقلو Le هقزا یاقفر ناب ارومأم
 as! ehh یس همەکا GN dade gh Chis اعم

 هچ نمرلرومأم لاکو اضتسا هک كمودن يم کنوح

 صالخ | ةشوشغ» دوقن نالیمانم تداع din Gey كا
 ( هبسیا,هنما.ناماسو تور . یدیا یلاخ ندصصو

 ندیردب !ABW نئعلوب "هدر دمافرصتع هل تقوا هدن رالا

  مچمپپچ و با رخي هلاق ,ندنسان اهن soe دا هک احا و

 ..یدرونلو ةهاخ ر

Dey yal uleنوکم رب یدنناضمرا یسهنس كلبا . 
 نوک B98 یدنفا چاق هرب هم دز ندنلشادقارا ق

 ه, ره ه.یزهغیدنلو /وغدم هراطفا ندنفرط كب ابر رکص
 كيرضح كمما توعد هراعفا هیون یهیملق Cie هنس

 GAN) ناشمر و یخ هلتشاشب قوش یغیدلوا یداتعم
 كملق ردق هبهج راو هنبمزالم ta th) هماودا نونه

DEL. USهدزمجا - یبمدختسمو نارا نوتب  | 

 !mole بنام. هدانا وا bl تاذ «Sl نداضعا

 _. یتډنلو chk Sl ever dele ناسلو هدر دم

 دلم his یبهقرآ هل شف هدنراوج ها وط ب هدلاح

fsb ob fill bee tLe oieو هر دا  



 قلادای ا
 دیجی ms او a سس

woe 5: ot We PUA. ES ealوا  

 عضو یهدنجما Cyt مکیدروک هدنابنا مر و هک

 . ریل هلوا لئاز ندنکوا كمزوک, نامز سب,هناراک

 Biden rh 53 ندنلا A رلفا رص زف ا مز هلزابح هطوا

 یشاعم ییدهروک نوسلوا هعفد.ر هدنجما Cyt هډ کابو

gmكر  keتامادا ينيداغوا .هدایز هد هک:  AN 

 NE ,هنوآ ندنوک یتلقت_ی,دیتیجو تریغر شزد رس
 هداز كي هد رانامز وص بابت یللاوز ,نوبد ناوک رای,

 یقشح و ت ؛ یدرویمزا هراز th cr pe رپ داوشود ,.

hocكب ابر .مدروالکر ارب ور وکر ناکشا  SVAN abe 

 gl بت etl maith Maral ي را وعو ساید درام

 كلوا نیش سه , یدرونسا قو پوارآ هدف و,

 ی دا تعا كما عدو ade ناسک یه ‘ .AE ae اد

 زویدبا راجود مب رح GMD مومیلاب GL یهدءاطفام

 Orde وا لر هط هازم یفرد ا وح Sole را, یا

So! wk۰ یدرولوا قاد 6  byی هبا  

Mia,ر هد پون  ow.یدمهلک کک, ار ناوی سل وا  

 . ید دوبل و هل راد al Sly نامز
 كاج هل دیار. ج| هجرس 4مھ تونه یک چاق ات

 تال دن نانلوا روصت.یمارحت) ندید تالدلمب

 هلاوج هنسودنک Goda یاد كقاروا. کیدل تجر

\yیدلیب  bsی ور تاک  + (ged bed obهتشاا  

Satis. ko ok eaeنک یک |  
 قح لاطدا < Ml ردقهرذ ,ندقحو لدع : ریہ راش

 ه هلهاعهرب جوک لا نلیروک اور ord y لیطابموورتو

ob ow letsهفعال  

 ¢ .ددباکم لوساتیا AS ۵ یدروروکسو 0 ,یشداق ۱

aiیرمشطزا ك . eGoهسراو لو نومأم ردو مد  

 ىن هاب رتا ل تاحرد و اشنم, ل Wye sab نمای

lb). ۱هدهعفادم هنانامرمق ,ی راقج هکدلک ینوربصو  

 ald hye اضتقالادنع هپ ید روت وک لات, | 4

 هداز ابهر Qala gd لحس هاج dara sl یامولممو, |,

 هافاکشوم  یدروم رک, نباش هجايحتجا و , چاهشتپسا

gee 

 عضو هرک شر تح عقوم tole ۰ تار” یفیدا
ily) FAsلکوک و رطاخ ههرا . یدردیا تلکس  

 or we ن هلبا ردو هرا ردح وا Ny دشب راق

 رهظم روص ییدلیا بت رت دزنا ارجا یتمکح سال |
 یر وصت _یروربسو قوش, «,ه-رولوا قبدصا و بیوصت

 ony هل مسهو یوشوا (tou هدیح Goede هل وا لب اق

 Sab هد لاح Sie SoS هلاجر قج+عمروط وا

 © یدنهلوس یر هنب ۰, یدرابقبص اچ هدنبس وا

ts daisرق قو> كب  Sarkا  ‘ Syهب هش  

ASSهدنرلنامز يلءفنمو نوکسوکر هل م ا اا  

Ash LATهنبرشمو جانم . ,یدربلک  GAS Aهدایز  
 هازوس یار ,هدنسجف دیه ناه نوجا غیدلوا تفقاو

olsمدوولوا فوم هلبدمت. هدمهسشممدب ۱ ها زا  . 

 بک ا "نداضعا ؛ینا نوا ی
 میدلوا رومأم ناد كبار هدنخگراتوا ملا شلو

wit say اما ناح 

 كب Gros ۰ Sal اضعا ترد نوط este نامز

 ندههلم هلا دارم cael. pin fee el قدا و

waeیزونوا تایرکی یرادقم كياصعا » grقرف »› 

 كج هوس كکب 67 قنرا (!sy یشا قرف
 . GAN alle یژوسر

 .دیحرت Ani jalFt تريخ wl تقو تقو

is gaو  
«f gia ر Leer att fa » 

 ۰ 529333( ی روهشم عارصم

GULLSیدو رر  etروستا  
 رحیم adhd ینکعتهلک مزال sow نوما كملي هد |

 « ناز بارکد « نادص danke و هدنمزو ۶ مدارا

 gly pao زسلوتكب ینابکر هد اخ يک
 یهدنفرظ هنس ترد چوا لوصوت Ld las oS سلحم

 Gey DA Sb هنملقص هداز اهد ندماظتا مدع

 . هدماود قترا . Cal abby هدر ندشادقرا

 تا هسلفنزح t رویمالو <da و قوذر هدهف.طو
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 Les هنوک ندنوک یاس شوشب نالوا فاطهنا

jiolچوا . یدرویلبا هارا تراصو ا هاشنر  

 gee دوجو هدیلاحترا كنسهدلاو لوا ردقهنس ترد

 یک ق-وچرب هدنشاب ینلاشب ۰ شءهصراص هدایژ كب
 شمرودکود SMUT ST هترزوا Side ضا

swیءاود ارابتعا ندب وکوا .  dyید ر دشلکر یس  + 

 هناغاشم رب رنو هعلا_ طم pial yl غراف یر چھو

 هتفهه . یدتنا مامغاا یوه Che yant Ure هدر

 ردا رضوا لوب CNN عهاج یک CHS یدتریارازاپ
wisیدردنا كرادن  . emندنکالزوک كان  ‘ 

ONE geیرلت و و ندب راسفاس ‘  Amثكءروا تور  

 inl LF ندیعاسمز رطولوصا Sab! wind نوجا

cal cide) jadeراهزا كب ەدسر نارخ تاحوا .  

 رب بیضه هدرظن ؛ داضت دلوتم ندنانابئراو باذجما

 + یدرولبا لکتن تربع Shed حول
 هب یلل وز نامز روح wise las LL علاط

 فایرت قارا یر ندهنس .Si یدروک قوح هدیناع وا

oo gashشاباق هتازحا ٹی « شمروشود  SH) . 

 یسهقرآ یدرآ !colle San وزرا ی راز هتفهیه

 مورح ندتلودوا «ندفرشوا ی تایحٌهزرایم نهمایسک

 pes then هطع..ساو یحهطزا .ofl یدروفار

 هدنجما یریاکا زعاىز . یدرویلی هلیدیا یطاعت مالسرپ
 هدفیطاتو زانعا ی bl هدر دق ینالاکو تفرعم رام

 داشر lore غیداوا رختفم dig Je كب یبمک
a ol’هدنفرظ هنسیباو هللا یدنفا  Gilهعفد چ وا  

 بوشل رب نوک رب .هدنسهعفدیهوشماع هلوا بیصت تاقالام

 LF عوضوم یدیدشیوزرآ تدابعو تراز یموح ص
 . یدمهلوا pare هدوا ! سوسفا . Gal شلوا

 لدر غاد هدانز كا < هک منیما یالوط ند تهور و

 هدتعاسوش هسا نب .ردمیلا sles ne هد یر ندرلتالوا

 حور ؛ یهشتآ لالمو نزح مکیدلیا لصاح ندزووا

cdeوش هار زاورپ  ULE,ا فر  
 = مءدکملیهدبا

dieنوک رب چیه هنا-مج رور  
 Gls dal نم هللا تافتلا
 ها راست وب هش یدقح كلما

Ta aT 
 كب ابرث  od TWIT ۰لغوتم هدولبقفدن

 ! . cwراب هداز كا ندنراع« تامهش طقن  4 éمارت

alot ale arly هرات . cal Sle Gi یفالسا 

 هدنمرل  adsهمزایو عوبع»  UTینیه ناه هسیاراو

 هننافهدراهعشوب . یدباشهریک ندزوک  thirصصختم
a. EUS ی-هطاحا 5 هدلو وا ‘ ریلس هد د 

 لحد ] . یدررو ت ۸> هرانالوا  Bre leدوخا —

 یھ اشم هرکذت  ] leفات ییدربتک دوج واهلا
Gury زو ترد كس يا هدهعطق Ae yt یممم 

 هک ردبنم هنسرزوا دلج ترد زواحتم «  bleهدتیمالسا

 تاودهصاابو كلوح نش  Geeندنسیس أتت یادب
 ردق هزگامز  alsهبسای رس لاحر ۰ شرادمکح ردقە

 كنسهلح هسرا نشمتک بولک زات مۋاملع ؛«ضار داو

  joyیقانم هللا ادار  b gatesردجردنمو .

 ) )۱۴۰۸.نایدیا عبط هدمماع ةءطم هدرا
 هدام ةدافتسار زا كموحم ندم راو  Chaliهدا

Jin Wb hades روک دم نکیا لومأم یسماس 
 قوحر ۰ یسلاق دودسم  dail eyهراهراف كيهسدق و

 .ردششار مورح هدندهدافتساوا ی یللاوز یسدا لک ام

 لاکو یلاک ساب وا كب ارث  Al orkهدکیزوب ربارب
 رب كج هل هلوا بدصن هناس ارب  NSر رحت هنس هلتناتمو

abs ule لحس , ىدا شا تغارف ندنناءشو 

pada هام چاق ر نت اف ae یدرلبو-س یلدلوا لوغشم 

 مکیدریک هلا كاحضع یفیداوا شملیا مدة هترادص

 لجس » هل زا هدننروص  4 foیدبیلاو دلج نوا ًالیذ
 رات ردقدلج نواو تاغل دلج  ANEراوت) ةخحدلح یا 2

wily tthe esl زواحتم نددلج قرق قرهلوا مراسو 

 دیک دەت كلوا  CEE Eتروع ۳ ‘ هکروسد
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 رر دل یا سم و ©

 نصار  Cabكي هدهفن اطا  Seeیتسهظفاح . یدبا
 هلتتسا م ی راهب ندزکنا قوش تارتف ندا نییزآ

  deهبسانلاب . یدردبا  cleatهال زهو  ileتا طق
 نکل یدرولوا هدینادوژ وا تاداو  doneهب هب رج -ش

 .دمرو تها ۱ دق وا كب هدهرعش رار هلةمالوا ثالام

 رکف زکلاب هدراعشا داشلا ندنکی  glaryرایا هظااع «
Sie یدرولبروک یناحاسم 4. د قوح هدیاوقو ناز وا. 

 هلتن-انم نوک رب :

 تلا هبا نيد نیا بوشادا
 . یتلود ! Ciو  deیدوف
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 343 9 وخوا CL ەد چار6 رطرب هل وشینسهنظ راو دا

(sg wotsتاعنع  ggaاما ةر ¿ل 243  af ws) 

oyیزعافلاطم۰ تلاش زد ااش لس هاله زاودا  

bey 
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 © یدل لالحا هنر چیه نده رضاعت تة وکصح

 هلضاق BEES ءدلاح «iat یراعاکن دنتنطلس +

 لذ نوین اک رم هدعا نولو ےتؤوواخا مراکم و

osته  eral Coleyهل اص و ,تراظن ر هداس  
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 دوحو نالوا Oly دوفو by هک یدرارو_شدقلاق هغلوا
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LYSEرارصع نک قدلاق رقتفم «هبنجا لاوما  
 هدنحاتالاغدا رار !daly دوجومرانوسالوساق ەدەد

 . كدا لکد زجاع ندعفانم ردت yy « دلقم

 رادلاخ هجردو هلم قالخا « هشد تبالص

 . یدبا دوجوم هن تارذم اعقاو . یدشمااوا

 ردق هجراخ فارسا oy اد هسیا زالوا چیه طقف

 یسیلک مق هدب igh هدلخاد . یدشمامتا عسون
 . یدبا رک هلا So ندلارب . Gal یلجاص هدلخاد
 .روسدک هرزوا كمامرک هلا اهدر ناقح ندلا یدمش

 IAs ولو . روبلوا رادغاد ee یناحا هلم تم

 اور كا فرص هر زسوزل pole هسلوا هل

 هدوب كب Na هلرنکس لکد شووض هک ولاح .ردنلکد

oyهسیا رولوا هنروصه ی رلعاتم . ردهدکمتِک پوقآ  
by Sylراطقا راج نوجا كما دون بلج بوتاص  

 هدایز ندر يه هدنرابد تراجحت !Obs ناشالوط یلاع

wy Satردق یکنوکو ب کنوچ . یدشمامقیچ  

 ۸۳۱ — هلبح

 تراق هدرلهس هلوصوش ضرةلا . راروسروک جاور

 هدراقاقوس ةبادب . یدنالکشت تراجم ةبعشر رالاتسود

 اعام نوک و هدلاح یندالشاب هفملناص work GS نوا

 عاوناردف هفلشوف شب چ وا < یدلجآ رنک د قوحر

 ندنراهراپ دغا وب زکلا . !GAs لبثت یسدیدع
dKهنادنم هدزهکلم یراب . یدلوا رده رلارل  

 زلر وتسها ردقوا هسلاق هدنمراید so Sau < هسل تک

 هل ork gh eS ندح راخ هدرلت ون هک <i . یدبا

 قوج MN كرانو کنوج . روشلوا داسفا هدزفالخا
 یرواصت نجبتسمو هرکتسم كا . یرانالباص بونلآ

 wie gf بادا bl nets هدراناکد Ue . روسدما اوتحا

 رلنوپسکلوق ندهروصم تانجهتسموب .رویلیدبا زواج
 . رولر دنلوب هدنجنا Sable « هدرلوا . روذلوا بیرت

 Say راش هلو dal anh عیانص هدنناس وه هاک ر ظن

 ینج هلوارحنم eB ke le هحیقالخا كنابشناشبل [ |
 ths تریغو هیلم تی , نمهبروک تجاح هم رصت

dy LYSزولوا راکفلد هتبلا ندرلبش  » 
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 هدر gods! duis هداف ندطالتخاو تسانم

 el . روشروک رادرض - هلنمراتستخا یدنک

 كيناجا یدیا هسلوا نیبم نرد نمداهنجا ةقردب ۰ نیتم
 تکوشو تردف .زعلوا تسغر الصا Hope تاکورتم

 , هتنکسمو زج کرد هلبا لامکتسا اهد تاقرب نمهقاس
 روتسد « دصتقا نم لاعام » .زمشود هللذمورقف هطرو

 شلروم ced لوا نامز قوچ كب هدمالسا مع یلبلج

 ضايعا هدند هم مکحوب ۹ will رتاسدراس -نکیا

 یلموزا ۰ زارتحا ندنآبفرص هراز زسموزل . یدلدیا
 هدلاح ییدسا SEN قلوا زارا تحامس هسیا هدروما

 linc كنهدیتسم ٌءهرادا . نمهنلوا تکرح هنسکع
 دیدشت هدابز Les Berar لاوحا هدینا-ظیلغتو

abd ys «cai!ندزویم یلاعت  Creضارفنا  ELS 

 . یدالشا
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 تست توت تست آکا

 نيلاعال هحرو یانعو فعل كع رك دنوادخ ترا

Wl Guess Sproulیدلک هنوجو رضاح بالا  . 

 هقدر چیه ندها باو تربعراظن یهشاسلاوحا قنرا

 تاهطربت weal yar یتهالسو Gas Male ؛قمامرسآ

 cide یقالخا لوا كلا ۰ let لوک) بلک ندنادلقم

  ثكمهلورلبا هن ار امس اج ot Lue ile هلا حیحصتو

 هلاک باستک | هجهیندم ۀقیقح مزاول JL «هجمونفومولع

 CAS هدیتسه هاکراکوش لصاحام ۰ ق.شاضوا

 - ر هقشب بونشود بول یزهفیدلوا« « لکد شومارف
 تالوصحم و انت سا ندلزبت هنسهمافس تاکورتم كن

 هنسهداعا نمهلااز تکوو فرش هلزعافرمو یس

 SIP MS 9 ALE ةو تام وک اتعا ندلدوناح

 ها الا هیصخش ضازغا « تنامش راهطا هلرابلوروک

eyهلض رمآ اکو کوش  toesندقمالک | یز  

 ۰ ردلکد هایش او حالص Ng كما تاع

5 
 بحاص ندهرطق » طقف oF كب کردلاجحا رود

 نب قح رالغتنا هحاسادوم « لا_ةتنا رابا ole رظن

 :کرولواوش GEE كهطوسم تامدقم JASE نوجا

LL.ةرادا  BIEهبنرموب هج همو 2 لاوحا  

 .نو دا نیم نکما امهم یسهیساسا lat هلزمطاطحا

 هم هنارمصاق رکف ۰ نوسلاوا یقوت ندیاسا وا هدنوستا

 de (Lo واو كي هند تبالص یسهدبز كطاطحا باسا

 .ردیرابع ندنسلوا MF كقالخا توفصو تاثم هدهلبا

 هنارسخو تااطع «قلاد هافارسا هلیسهلب قل سقالخا
seتالداحم . ردقلوا  obزارحا هدهداصتفا  

 هنادصتعم هلروصیهو هنافعویید هد تور < هور هماغ

 ۰ JAAD gta E هار دمو

 كتاف قوس و cls ی دادو دات و

opeاش رشا راثروک هرزوا  » 

 . ردندقح هدتادهو قیفوت

 قیفوت دمحا : نیمالاننا
 چو چھ

 قفل نايب ۱

 Syke تساب نا ازا لمس وده تد اپنا هک, رب
 نام كنو هکر دک« د كما هل اعم هن هح ریشاق و ه:اناساا

 هدب رج ندنسانع« تقفش یبناسنا ردمالاقلخ Ye تقفش

 كدقفش yA ligand ها؛ناسنا قجهلوا رساحت»
 هتسایس . زفجهلوا als نمهتسیا Kal هنموزل هتساساا

uk”هعزالوا نرافم هتففسش هلسانعم ولرد يه هلک و  

 یتسایسلکشو هبمالسا هلداع دعاوق Thal مازلت سا یماظ
 aed هلداع تداتس .ردشعا زارح | Mas Coys هد

 قوقح هرادا dems GY Bhs gf Cote gle شياسا

 هدلاح ینادنلوا فا رعت هلک! iby wba Gule عفانمو

 تشابسس زمنا هفلش رولوا نهضتم ىتةفش هلمسانعم ىلاع كا

 دخ هران دا اعدا ینکج هل هلوا لباق یسارجا هنالداع
 هتسایس هتناسلا ۰ قو باوج هقشب ند هل اق» abl هناف رظ

Hisیموزل هحرد  GEونوا یاسنا ۰ یدسا  Les 

 هلت ط هبومش رجا ر هسلوا لقاع ردق w Ve glee نانا

OR) 4d Ae O98 Stalناوح و ردناويح رب  

Ch peر یللبح هد دارفا ضعإ  Natsیدوحو»  

 ةلداشزا كمياس Nie pay Sait y هدهسیا رکنم رغ

 لکش یتسدقم دصقم Abel موهعلایو نالوا فارتعا

oolدوجولابجاو تاذ  casi ser lal 

Gl b'sرک دت  Fae)هنسهعیبط تاباجما كناوبح  

SE Gado maامت 5 ىج هردو  

 GUE بج كدارفا ندنا روصق هدنسارجا هناراکتففش
 تازاحو Gas تعاطا هب هقلطم تسهولا نامرف نوجا

 - اضتقا لماکت نوناق سملو هدنتاآ یسوقروق هورخا
 ماظتنا رولوا عنام هلاظم یارجا هلداع تسایس ۰ ردندنس

 مالک له ههروک ذم تسارس duns ردبا ناما یروما

 ینبدلوا جات هرازافش نانلوا نایب كتسايس وا كرەدىا

 تسایس تیناسنا هتشيا قجهلوا ه toed زرهلبا رارکت
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 تقف ش نوجا تی هصااب  Clasهدنوحا هلماک

 یو هراداسنا  Cibo.مزال .

 فو مزیر
ae gr 

 — Jaleo yd دوخاب راهقالخا هشذم -

 دب رف

 هم یر سه نو کو هدزب هة ىف ‘ تو

 ې وازوتوا « رهاخءومق !SLs یشرب هقشاب ندهیفالخا

 نانازوا ردق ye sole Wal ca Soy كلەنس

 شلوا راخیتسا لحرب ely las نوا یراقالوف

 تاج كنغوچرب ندراناقبج بورک جوف اجوف هیارواو
Gaelشلوا و یا  Maletینا هلام  tha stipe 
Slyهلضاف قالخ اءرا ها هود " dalهعاسناتباجث و  

 olf هما ا اا etre dey ق ج هبمصاب قابا

 نالوا نوءلمو عون + Hic » er ‘ لدب هب هالا

 .ردشمالشابهنلوا CG هبرویجارانیذه (eH ys « راراق

 « یرکید « كناماسوتورت « یرب popes را

is Jieنمشد كنادخ نا  IW GWG 
 چ روا تار SASS aA leah اک
 نیم الا » كدا ae alloy رت ترضح دات

 poll Ailes ۰ یسایبتباصا یاهد « ایفاش 713

 fare بس eas رک هی « نوم ما لہف ىلا

 . ردشارویب مرحو عم Ue daly قرالوا
 دار و وا نادالوا 3 هد چیه ندرا هل ا ترشع

OL LFداسفاو هفالخا  dFببس ندنزو هبناسنا  

 هلا ناعما هرظنرب هل وش « تااجو él یرا۶دلوا

 تامداصنالوبعوقو نوجهنایح موم عام ۰ هسایقب
Alleyر هجرد  Ahnهثالفاب  Geهدرارظن | ردق  

 2 ردبا مج

 هلوس Alas ۰ یهدنمهبناسناو [ade قالخا

Seyنالوا  ee ep led Ue“ Hho » Loyاعم  

 » ردا ماما هدرلهحردهب هدةح رظن « یناملع

eaeاراک ا ا  

set سل 
  paisرمم عطا اب نوید و  Sbرولوا .

culeاعرمش هد هدقهزوط وابوریک  aesورم رو  

 هدنسهجرد تیرو هل راتمج قوچ رپ نوکوب هک نیس دا
Any? ca slyرود وسش طقف , ردراو  erty pte 

path : prیرییدهنس  CASهقشاب ندنرا راک,تمدخ  

gtولع اضحم هدلاح زمشدالوا  Ueهدد تب ۽ ند  

 باسحالب PS ey | ee + هک راز ینالود ندنس

 تبابن هیلسب هیهلس AML «هلیاج ۰ هلیاق باذعالو
 تراقح عاونا Seals ناراقیچ هقوف كکاتممنیو
 همو ie كننجوج « كغولوح abl SF هزلاظمو

 موك 4-لا gels چآ یرایدنک بورو oF هدینس

 هدرانونوا راو هدرارا۸هبوت ی راهراب كيارتفو ندبا
 مه . یزغد مه هلیئروص كمتر ow Lb هلواطو
 ؟ Seal وحج یارتفوا هدمه « یزقالخا

 تداعس كتلم هدیودونوا ینمدنک ole اهدزب
 5 رک هیوشود یتامالسو

 هدنکیدشا فیکت Sate هر thes نامزه
 لالاتس یتسادعام ندنهیناذوهیس هیرورض تاجایحا
 ؟ زکجەديا هداعاو در هننمادم

 فلکم ینمدنک هبا دلا تس> هب ىع رش داصتفا|تقوە

jae lb؟  

 چیه هدنیلک | بولوا یهلا نوناق ! دمحم تما یا
 هوم تداعسو تیندمو نها لوق Cami هوناقرب

Ole oF Ge ptهعرشناوق نالوا شلآ هنفلکتو  

oyماظن هروک هقالخاو تاداع یدنک هارابلایوروا «  
bb gh)ردق هنقوه ی  pullersزنحهروط  . 

 نیدقیا ماشتسما هلیب سهار that Ys نید
 كالالض لها Ou Oe GST + GH ولردیهو

ascend! 55]راغن تقیقحالاح ەن  rab؟زغج هروط بون اب  

 نوش كزمالمو Cle هک هد یالهجو مراروص
 کناه ۰ هدنعهبغرش نیناوق Gal SiG یاجابتحا

Mealsمدت ره هر کک  clad BSDنو انا  
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 [ote یهدناف Ge < هناناوح ۰ هنعون ین هنبللا
 قوقح یرلفدل وا فلکم هل را ارص . ردق هب هع راو

 ؟ یعرلیدتشااایو رابدروک ی راهمندمو هرنمخش

 « كاا مج هدنقیقحو ند هرار "یشیهو هتشبا

 یرادل-ةم كيرفو < SIH 56 نزک ail هدب ون الئاح

Cs > 9هدنماعدا  old yلاعفاو هاو ح تاورش  

AF Jموصعموت هک ردلک د راروک راقایو « یراربسا  
 «ترشع ,یرارواط نووا كابوروا ae Sle كلاب

 بایسا GIS هلذر DLS G AW راق
 كرهدبآ dani 4d sate ‘ یت راودروا ضارقاو وع

 راکفاو Blix هروهظ نادم هدافتسالاب ندنوکو
 هتشپا ؟ راترو یعوس _هیموم راکفا هنرلهنفعتم

byهک راردن)[!وا نیما  a'sتقویه < قح نردو  

ob yy dleردرةاغمو بلاق » iyرو-هةم تفوره  

 یالخانسحو قالخا ندحهدرانالوایاد « ردمزنمو

ooo bly!۰ تاو رکو كج هديا رخ هتلم یندنلو  

Lala’ردیلمامارآ  . : 
 glen gales sy قازا ناد ادات حالا

 كرلن ا.«اط نم be یک ندنفادل slg yf Labs هر: الوا

 . ردمزال یراتغارف ًامعق ندنابمآوم

 به لضیامو » coe هروس كموحم یواضب
 (begat ga یانعم كقسف دنس هليل هبا « نیقساغااالا
 § راروسد » دصقلانء abate قسفلا « نکر دا

 . ردهسانعم Gabe ندلادتعا قرط قاطم « قسف

 ۰ ردکع د

 هدننالیصا ییدرو هجهیعرش تج هدنوجما قسف
 یتسکیاندرانو ؛ ارو دیا فبرعلو ارا هجرد چوآ

 (Sb : هدوا Slade BOY یحتچوآ بوقارب
 كرهبعا هشیدنا الصا یتمرح كتي معم ییدسا باکترا

 هدفرط FLT هرکصندکدید (ردک2ا WF یوا
 ناعالا ةقر ماخ هططخ یطتو ماقلااذه فراشاذاف ]
 مكح eager slic [aol ped رفکلا سیاو هةنعنم

stot 

 EF كنو . ردراشهروم حیضوتو ناب ینیعرش
 ی oe اجود ی وار + قاف)

«eTلبح  eneشمرا_ةج ندندابقا ندرك یناعا  

 dir بانج ندلاحو . رولوا سا سدلت یرفک یاباو

 . ردکعد ( زریثینیص

 مک ندرلنانازاق !Seed ages نویوارب نوک وب
 NAS هدنفارطا gre Hel نیسحت یااحوا هک راو
 هسحوا « هلعفوا Ayal رد هلبرارد۶ ( ووار )

 ییدبایشر لزوکقرج Iie Alby و نده الا رتغا
AW:؟ نیسهما نابن ها  

 یراتسزا لاد ع خش ندهللا ءانلوا هاشم

(Cobley Eli) he hi a>دلار یک دنا " 

leهدنسهبقالخا  : Gl)یزیخر کن دادماب ! شیورد  
 نم ay راک توخ تور SA ox ظن aul رد

 هکر ولبروح ( Ser or تشزراک ود . كاوا

 هب هذا هدکغردقلاق نیلحابص ۱ شیوزد یا ] : یسهکرت
 ۱ ها تاکترا یرل-ثبا اف هسلزوک oy رک ا 1 قاب

 [ ها مج هدررب Gila کیا هسنکرج رک او

Jao . 

 he SF تقو ele 3ر Icky do 9 هک مادام

 یرار زم:ردنلو هسزالوا چیه . ردشاوا یک یر و

 . یزمتحاصم عنارم نوجا كمزنک- هاحر یفرش

 یلاکشا ینحهلآ و Gall هل هیجراخو هیلخاد لاوحا
 یهفلتختاملاطم ی هدرلهزغالهسنبا صرصخت هءرک اذم

Gude dleتار +  GIN Geass db 
ot Pr E EE ee ST 

Ie Mie geهنقالخا بیذهت كنسرلکو لابةتساوا  

 هدناخاد proces تءارش .bd هنسهسرو ملمت

Jee1 مدالوا : هک هردو  eat4939 مولع  

 ینودقو موانع عج كلايوروآ Aa gl» لذ
 تاداع « dade هقسعتهد ز هتک یرلئو < كن ءرک وا

 هسشلدون واهدر و هسراو رانالواقفاو«هع رشندنفال» ار
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 aha ندحولو كن رالها> تناد 6 كيا ددر هدلوف

 CAE لوق هکدما قیفوت هعرش ی-ااصو نواوا
 lene نازم ی مد نکلا هرکوص ao طقن

 درینی-انم ريغ ۰ لوبق ینبسانم de « هلو وا هلتعبرش
 Wty یرل-ثاعم ییدرو هزو یتسهراب كلم < ديا

 هرارا-2۰ dh pte هرانووا یقوقح كرامو ارقف

 Anas) ob « كي ۶۱ فرص نيقاص Calin « هتحاضف

 ES ایندو نیدیک Sealey ردت هتمابتو تدابع هةح یک
 ,يرايش SEY وزرا, رکا, كدا تمه راما
 كياذواالبراب هتلم « كبها وزرآ هدهدنفح هسمک یه

 یزمهینایح مزاول یک ویو ك هسد ۰ لول ا افو بحاصریمظ
eaeمنم هنر ها  HSSكرها  

 زاوا قاب یمهعش نوتفلاراد رر GH هوه

johnتام ول  gaveهن هم  peelاح زا ر ند رلاها  

 زوک كهسمکید زوک هی KF alles GT كرەدا
 هلراترو مو هس هل تایص gle < هدر
 تح كزم الا Mall حالصاینمدالواو ینمدنک

 راز هلبا مرز زس4چش یانعو ددم كریم < یاصو

 . ززولوا ئءطعمو وسم od sly اند . رولوا

GF 

goaرب  

Slo ۳۲۵ هنس Glo ۷۲۰ Hew Ge cle 

 یک کک (. dbند  cil aنوژوا :قرغلوا

 وام رف از قامایح هام ی  gealداوم:
 عاهجا دقع هدن--هاخ كان اب ! KAهدعامجاویو ین

BAD pV gary نایعاقوجر dbl بهاذمو Joe 

 هلوک شب نوا كنساجول نوصامرفر ریک هدایک رز

LA ology . رویایدیا dhe Seda} دافک ردق 
  al yeندندصعبو لکش  OFكج هديا <

. paw | sali يجمدبا غاقا هد نه ٤اک 
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GE ITهزوهظ قاقشو  WFوتکوش یذناهساوا  
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aley elترضم عفدو تعفنم باج ۰ قالوا یدصقم  
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 دهلران ها اد هفاک تعاطتسا — هدیر دقت تردق
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 نلیدا فداصت هداراد dre بانتجا ندملع رشا

 هد ندزو و هسرابدا لفات US تلاوت

 ارز « سلم هناوآ ر دق باسح ی باذع قجەل اغوا
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 هضافتسا ندي دمراونا ندننادمهلوا لوق رمظم عبطل اب
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 دیلی
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 ناطاس نب هدنسههجاوم لماک لقع ریمسلاعم رزو
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 بلاط ی gi by nosy Co > dies o رارشداعس
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 ظ ضفب همین لهج ابر ممط صرح لا محو نالوا
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 "لا وح هنهمک یتیدلوا دناع هدنوجما ducked قوقح

 یه طرش !aie dibs دوج وم ag غاسم

 دفنت Gta yf قوقح مه هدنروص فطع هبرض

 تم "هلاوح !dee OF هصخش قوقح هدهو

 : ولو هوا تلاتع Se وم هداتز اهد

 هلماح رک ١ . روید« لا برض هسمکرب » نوناق
 كرديا برض یراق الثم هو GIS نیداق ناو

veyبرض یحوز دوخایو هسلیا اقلا  Ayalطاقسا  

aS geval y ad eeیاب رو یلمر واز  
ads gl solsلخاد جوز هدن ربیع ههسکر « ا رظن  

 اهمغو ةياقكلا 3 هب دبق اذک » inv اتم هتطقسا » [۳]

 طرتعیال اه رغ قح EE mice الثالا و دالر یف لاق

 ۳۹۱ نص راتخرد GUNG اک دلولا طاقسا دصق



 قلا نایب 810 ۲م دفن

 isn al < نادۆف ندننح (dad وا ,re بت ولو اخاد 4< 45 7 اما

hk ae ee rO |مرا شرب و تا  

 !ae) ۱ 4 Lic رظن نم همع رش تا مو هدسرا

 هسع A> 455 a ole هدهدنروص Siz هسرول وا

 جوز مه ار E DR و BRE ییداکمزا = a وا اب 3 . ۰

 شا وا Cine EG ess قم مو هددلبا ازخ ,cL داف

 Kola هننج طاقسا oa 2 هکنوح .رولوا

a ETE DEASروج دام کج هلا ہ٥ . 

 ا و دا رک

 هدنسد رص ake Aa 59 هدنا ودم !AF Spout دما

 یح هلکم زال ار هس داق هدر ونلا هراتعا رظن هدنه> وب

 ۰ .a ba! ol هدهحض وم تر وص

 هد و

 هرات و

 رک كنوناخ هلماحرب » هدنسهدام یجح ۱٩۳ كنوئاق

 eo طامسان هوا در ونوس تا

 فی رعل یلئاسوو بابسا دوخای !Gand جالع نوچا
 EEA ROBT تود یخ و هل را گویا
 Sy و رولوا س | نخ ردق ,feast al یا هک

  Ce Syحارجو بیبط نالوا  sitetةقوم هسا ٠

‘Sosرولس 3  « HARE)زکلا <  reyهلا برد  

 هد e هدتسهدام ول ل نونا ا وا AE از

 ردا Bs هحا رص

 5 روا یساضر رک » ەدە .gle sol زکلا

 كن ols SK sls عضاو dao sles » نوسوا

 تری کما كن هعاشتداع و ool | -هراتعا رظن

 قلوا عنام هنجاور !cules فسا Jey نت جیم

 هال وا یهیدب کج هلیدیا یتلت ندنسهلج WS ریادن یک
olsهلدع  gtsهرتفنوناق هکردق وش .ردقفاومهب هندمتان  

 هد ت ارا یک ازجاوحارج و بیطهدنسهرخا

AALSهریازاحم  Blyهدلاح  esl} Slهد رد عفو  

 یساضر

 ,هتناخهنهادم ون aS هدف را هاب اف نا

 . زعا تلالد هنساطعا مدع كنازح هدنقح رلق ولخ

 ها سهرابع « یک » یراقج هلوا لخاد هدهداموب هدکرلنوب

 هدر دن یتیدعل وب هراع هدنقح هلئسهر و هدقماشالک |

 eel Ss ى fe جزاشااو تال تقرا
 ۱1۳ را Sse aad تاک

O 

Galق وچ كپ هدنغاجنس  CHEهکمرولیب  
 : دادا تعنص رب a رایدنک Vole یننح طاقسا

 هتمسوت كروک ke لعف قعوط Gl ندازج یرلنو

Eیاطءا جات هفام عم . ردلکد یشرب هقشاب  

E DE 
aun۶ هحنلک هب هع رش تسابس  alleكن واخ  

 ۰ ردلمهعا و ۰

 هسجا رب ها ر وص CL ا جالع ابو هلا برض هننراق

dee bulرولکمزال ,هرع ,هلتساوا بدبس  - Be 

 نامز صدا ela ںاتج

 یاوعد وتش کیدو

oly ox jal. 

oe 
 , 42.5یار براضا ۳۳
we دده .ردشءایا مکح sles! abl هرغ هسرزوا 

  LU! aابو الماك بولوا قزف  Loadهل انتسم

 نا یو 2۶۱( ]۱[
 |  S 5 a5 Y cotهدهقلطم تروص یوم

 ردشلوا مفاو .
 .رولکمزالهرغ Sl eal مأوت نچنالیدیا طاقسا

 ًارخۇم بودیا جورخ یقرهلوا ی یسیرب رک | [۷]

Cerتی  

 رولک
SEGدع نده ریدق هددشم باساوب هدهسا رویدیا  

oa هله > de دن دشآ هس yl تازاحم aba! 

 A> Re = هاب | ب رص ی.داف رب

Law )هقلخ نابتسا  Waele oes glر  

oe :۷ - ۳ / ۱  

 مزال بدو ہک هسردب جورخ ات

 نوناق هدنعوفو !n> LE قرلوا رک و

yesهددشمباسا هجا  olندهب  al!هرتفر هرزوا  

 . رولوا لزوک اهد هسر 9

oF o> ۱1۲۳۰ ص  

Lv]ص (۲) دلج ہھوج ناتیغ بج نیتتح تقلا ناو  Ns 



 ?4a — ۵۲ قلا نايب

 كرەچما جالع نیزسقلوا Gil كنجوز نوناخر
 لیصف هدنوناف jg iY هر هتننآ قلا تم نحو

OMكلا ندف رطیرخ :تروص  SES I!د  

 هکنوح . زملکمزال ازج هلس هشااوعد یحوز هسرچما

Se! 

aesکرد  

 ی قجوح هدیولو هدننج یاقلا oye هلماحر

 نامزوا هشزدبا فالتا هرکس ندقدلوا طقاس قرهلوا

 uF or by طقف . ردشعا توک ~ نوناق

 Se یرادفرط یشرو ارج هرزوا

 : رولر و ele لتقف هدنقح

 Bod shone كنج یعوزل Noe < هکر دتفد نایاش

 تافو هد ووا ااا ا ی
 کمر xe هسردیا

 قفاوت هنوناق LL هعرش لئاسم هکرولیروک
Spee 

 Oe رو ۰۶ هسع

Casualدوج وم لار یر اھ مد و  

  OASرد راع 3

 .رلر ولیهدیاتامولعم عیسوت abel Ail وزرا هلغملوا
roy esم اعرش مه یهیرک لعف نانج طاقسا  

U gleلاو تا هاغل وا تفکر مومدم افالخا هدر و  

Hee!تنه 2 یزارتحا ندوب  hace!هده  

 ىنا ىج ەلى , Gab هاحس و ناوف ایج وی تن 8
 Gael cll نده رک تداعوب هلفلوا ناو ضرع

 ۰ زرلبا doy 4 Lal اخ

 [ راو یدعب ام ]

aeندنسهبت طبض ازج  

 مالسا خراب

 ] یدعبام كنسهلاقم ’Seog ه ]

OE (tas) 45,یدلوا رد,  . 
 ءیدرتسوک Mele dey yo كمااسک او ماعطا یتعم

IS23 تک  oseنالوا ناسحادبع عبطلاب . یدتیا  

 TE ی با

 یدراهث Boke ورم نروک یهجوتو تمرح ردقوب
 ادم هدهرومآ ند كرهمهدیاافتک | abla وند صاوا

adeمارح هدهلعامسا تعبرش هتم لکا . یدالشاب  

 مد ( یزککیدتا لق یک ! كد :  نکا

 ینکیدتبا لنق كهللا soe یاو نالوا

 ۔ومع كرەيد ls زکسراوم نج (یراناوح نلوار
 ll ge ولوا able نانلوب لهاح تیاغ هلیرابتعا یتم

 ۱ کشد lame و تک E ماه درد

 Soul كرادت هليا [۱] توب لوس کەدنمان ( لبه )

(ll(فاسا) ینیدلویهدنراهمن هوم هلباافصو ییهراس  

(ably)یراشاطیهدنرلهسا  SILIبو ری دزیدهب هک  
 نارق نوجا یرلاضر لصحو Gal تدابع هرلنوا

EY6( صا  . 

EE ناتعا eye) 
 یالهح ناناسا هرابش یدام هدایز ندنا وعم هحنج وم

 ند نارع  eeهشنتسر هرانوب درهدیا كر یلیعایسا

 داسف هتشيا . رایدالشاب  ateورمع نالوا هشیذنآ لالض و

  esهحاسهلسا وغا كر ون لضمرپ  ol EISهاکشتسرپ

 یدلوا مانصاو ناثوا .

 ماسقتسا هللا مالزا كرهمهدیا تعانق ەدەلردقوب
alكل ) هدهسلت یاشاو ثادحا  (ab oY 

 كل وه اک رح الا )ا كرددا د صف a ههه

 ا هر یا هوالع ی اله.( تاماعو اک ام

 . یدراقح alas Bebe تاداع نلیند ماح . هاصو

 ندقدردشیراق یداسف نوک be [۲] تدمر نوزوا

 hs لوق نکربلک بولوا توحنم ندقیقع توپو 1
 . یدعقاط هرب دكرهديا لامعا لوقرب ندنوتل ۲ رللهکمو

SEO te Woo [Mi]هدهسراو تاور 5-4 یداها  

 . ردلکشم (ek ندنفیدلوا ندنلیبق هناسفا



oof — das? 

 دوضح یدرو ew تحار (Gab یدنک هن

Gas salirروپق لها نیسنایاد ندناهح  

 ییدتاعضو هدهسیدلوا راولاراد مزاع هجسادّوم

 قادوب لاد ردق واو شمشلکوک ردق وا هئ ےہ تاداع

lleهکیدثم ر  Woeهس  iSرا ر دج ناک ه  

 ندنکم یهعاذخ ونب ( بالک نب یصق ) بانج یریمغیب
 توطس هد هج رد كمما سسات هرادار یک بودا درط

Vealزار  Soe)ه هداعلآقوف یعاسم ی ربا هدلاح  

 قفوم diay دلاق abl دناقعو he تاداع وب ام

Eyا سم  petsمات و  
oa!5 یدشلک  

 هرخ MEAS « نانلوا تادحا:ندنفرط ورم رک

se?هوالع  QUISردس 1 هج ور یراضم نده یعتاداع : 

 ی.ورواب جاش و رروغوط هعفد شب «هوهد رب

 Conf) ) بورا یغالوق Wo gory هسرولوا كکرا

aotراولاش هاوح  Ju 
 یحرارجا

 ی وسهدهب ءرلرتس & | رز وآهب

E AEST HEEEتار  

 نوجساملوب كثبشرب نالوا باغ « یلوا بایافش

chal 5بو رونلاص هل وح 02,30 وهد  Gal) a3] 

 ; . یدرلرد

 یشید یر ۰ كکرا یرب هدهعفد Fa Oy وقر,

 ( هلصو ) هیوروای كکرا هسررورغوط یزوق کیا

Jyیدرلزمسک هد یوا همزح هوزوق یشدو  . 
 هسرروغ وطكکرار STL هدهعفدیجحندب Oy Gy تاذک

 . یدرلردیا نارق هتیرلتب یوزوقوا

 یاونع (ماح)اکوا هسرروغوط وروا نوا هوددرب

 .هتسیاو رارراقح ینزوکرب نوجا قلوا یللب بور و

Seنالا قاطم نوحسامالنوا بوزک یک  Sods! 

 هرلهودد شمایر ولاص هلوح هنر . یدرلرفار هلوح

clsدوخناب  Ay dyدوخاب  Sayeقاط  

 . یدراساص lee مظع

 قلا نایب

Sylتاداع وش قرهلوا تئارغلا  Berekصا  

 sal ازفا معزوش هکیدراردیا معز ندنناضتقم یهلآ

 ,deal ) قحباج . یدشملادادتما ردق هداعس تقو

 Ca لو ماحالو دل ص وال و ley وةر نم هللا

Salرک  deatتر اوا بم  

E 

 ندنلک |

 Gs كاردایب obs نالوا. كارش
 ویو رار هدیرانویوق ولوا یکیرلکدهمنکح

 ,J ( هیدرتم ) هسشلوا بوشود Coy تکی

 (هحطن ) هسشملوا درع ندنسامروآ هلز ونو كح وف

 هدیتسهشال كناوح ینیدلهراب كراواناح ربو رارید

 : یدرارر وچ وک

 یویوق هیبدنیساملوا میاضبوقآ یناق « هعفدضعب

keyبوروآ هنشاب هلئشرب ترسیکشاطاب وصد وخاب  

 aul اوص ( هقخنم ( regres هکیدراررودل وا

 . یدرلرریو ینءا ( هدوقوم ) هد راکدرودل وا

 خذو DT نابرق هنا و هتد ضد برقت هقح پانچ

 (dra رک ذ یعانصا Very ale کراتا

 ماسقتسا هلنامالزا هرزوا Goad نایب هدبنآ یسارجا

 هد یەم تاداع Soy و مکحدن glade بانج. یدرارایا

 هللاریغل لهاام و rsh ملو مدلا و هتملا Sle تمرح )

 CN لک اامو Sek bs Ally 33,5 gly ةقحنملاو هب

 مالزالاب اومسقتست ناو بصتلا ىلع خذامو eS ذامالا

Ges ‘ 3۶ رک مت  orیدتاحرح و  : 

5 

 Laas وا یسانا 58 » مدآ رب OE 92 Ge وح زیو

 was ینالود ندنترورضو رقف دوخاب « ندنکیدتیا
 هرا oe تدمر — 35 الالع = ندنکچهم

 «یدردیاارجایتنانج كم وک یربدیریدبوروتوکییزبق

LEY) Gee olها کچ ( گدالوا  

 لا وهلع هللا یل اص یلدم ییو ی مم ایم هدیتشح و تداعوب

 نددالوالو هدتعس نالوا عقا و ( هدهقع ) زیدنفا لس و

 ۰ ردشم دتا دعت 4 هدم !ILI Sea‘ ۱۳ تفک



 ۵ ۵ ۵ س هفص قلا نایب

 SIV NS Aine ہد كلا وسن نلک Se Jaw هدهکمحتف

 هداربصوا هکردراشمروبوب لوق هلطرش كمهمرودا وا
 : (dae) یمب راق كنابفس وبا

 نکل .كدنوبوب Sl كچ وک ینمراقج وچ زب —
 ! هادرودلوا هدردب یرلتوا نش oe یراکدووب

 . ید وا تاجا نورد غاد باوح در و هد زرط

 هلهاح نارع هدنارادغ تانجو هاشحو Sok وب

 ندکدلدبانفدبول وا صخشر, .یدرلر د (تانلایدا و)

|S geهنیربق ینسهوهد  DATبوبهنکتسوک یغایاو  
 Dad رس وص.ندقلحا هدار وا كنا وج ىلا وز.یدرلرقارب

 هدب وةلاق یفوتم هدلاح یرلکدر وک یتکیدل وا هب هی کیا
 ( ملو ) هئداع ویو Soy dy هدنداقتعا Opa هنیرز وا
 . یدرازید

 كنه و هد رب كکرا هسرولوا غلاب SS یسهوهدكمدآ رب

 بوراقبح GS Sl هسراقچ هکیب کیا یز وکر

 Boal نظ یتنجالوتروق ندنسهکهد رظن كني رارئاس
 ate زو وا . یدرارد ( هقف و crt gel ) ded وشو

 هداکوب ء رلرالعاد یرله وهد مالعاص هد nell وا

 . یدرلرید ( رسءلاءاوادم )

 نج هشیرزوا هسرکروا !SA وص زوک وارب

 یزوکوا هيد رويدا حم ندکمجا وص هدششب
 ie ید را ر د قلاب وک ولو رک

 تقو یتیدلوا لوتقم یراجوز « راسداف نایدیا لق

 رارولوا tha S نامز aids, colle برس ا

ans eelsیدرارید ( نیل وتقلاءاکب ) ه هبج . 

 هیدن رک ید کسا کدر دشنکهد شرد راةج وح

 یکی هس ریلیباب هلی وب و (JU یک یشاط هکسیف نو
 094( وصا وش یدرلردبا ضرف یغحاقح وغوط كرد

 . یدربهد ( نسلایر (

jst cb )لوا هس كم یا  halalوش  

 هج وفهلا ماوعضعل هلی هدزلوماتسا YE ( نسل ایر (

 كنج وج SET شیدو رلیدبا ارجا هدنسارا راپ راق

EESم ریو کشید كوروچ كنس  El 

phos ) ! etic ! 

 a A Gl ندر هک ga it هدکلر

 AB كلاوح نان J slave هسریشبب هراکش لوا اهد

el |تک هک  Soleمدیا کو  
 ..یدرار د

Beh ee O Ty 

 شمرلرروس ندنناق ناوح نالوروا !(

 یسیباق كنب رارداح و !Woe قلوا یللب یرالزم
 .یدرارید ( هیارلابصن ( aby رلرکیدقاریابرپ هنک وا

GE Ahoy,دارفا هلبق ییدتبا بولغم  elsردیا  
 Deke GATT هسرونولوب هدنفطل !cle دازا و

Sco 5 lleی تا اب ما دا  

Sprیدزامال وتر وق ندتلاحخ وراع ةاما مادام هلبتسانم . 

 . یدرارید ( یصاوتلازج ) هدهلوصاوب

 هنیدرآ بونودتق وینیدقج ندلزنم « ندکهرفس
 < ندنراقدن ولو هدنداقتعا نعهدیا تد وع هسراقا

 ( تافتلا ) هتافتلا مدع وشورازاقاب هنبرلهقرآ هدنراتعرزع

 . یدرلرد

 یک كشا تقو Sa 64 Sy نانولوب قلهتسخ

Reelها معز ردیا عنم یضص تیارس  

 سو oN اهم نوا اد شال

 . یدراربد ( قم ) هدهلوصا هجکشا

 Cole ) نوما كجا لمح هقشع زوساامرد درد

 ورارجا ینوصوا بوکود هیوص یراق وجنوب یرلکدید
 لک د نامرد pb اعم یا یدرد قشع

 لک د ناس ادج !GE Cheah ندنهوح

dl جالع ندوصوب Godly) هنفالخ wb Ss 

 تابارعضا  alo ge.یدرلرونولو لمحتم

aco Ja jis Ab iy كوم ob هد (La) 



۵01 — 40 oh نايب 
 (C81 (مالزا) a ee (حدق) )8( )15(

Gab (clas! (شلوتنو هدناکش قواو شملیریو  

«Fels GXیدراردبا ماسقتسا هلرات وب یدرا و یسهحراب . 

 Sh وش

 مالا عن هدن رب (ل روا كتر ندرلد وب

 وضع ony (aes) هدن رب Ss) )هدن 7)¥( هدر

 AS یتیدكاوتقمرب بولوا ررحمیرلظفل (هایم) هدنرب
 SAU و نونظم هسرول وا عفا و فالتخا هدنسهعا اطعا

 تنسکناهو ASS هعرف ةتقوا ( لوتقلا هدر هل سا

aulموکح هتد یاطعا هسردبا تباصا  GIL! . 

 ( مالاعن ) هدنتح یبلوا رشو رخ كثبشت هشيا رب

 هسردیا روهظ ( یعالان ) abel لاف هلیرلقوا ( لر و
 رخ ردق هنس رب هسراقح ( ال ) رثالشاب هشیا وا

 . یدروت ولوا

 a) ( S) هسریلیدیآ هش هدنسن كنهسمک رپ

(LEراقوا ( قصام )  Slabهسراقج ( کنم ) رلبدیا  

 هسراقح (کریغنم) هنغیدل وا ندنراهلبق یدنک كمدا وا

Abbول وب  carnراقح (قصلم)  Clieهنتیدالوامواعم  
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